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NIIN PALJON KAIKKEA ETTEI EHDI TÖITÄ
TEHDÄ STOP
APUA STOP OLEMME LEIPÄÄNTYNEITÄ STOP KÄDESSÄSI LEHTI JOLLA ON 125 MAKSAVAA TILAAJAA JA NUMERON PÄÄTOIMITTAMISESTA MAKSETAAN BRUTTONA YHTEENSÄ 750 EUROA STOP TOUKOKUUSSA 2014 ESITYS-LEHDEN TOIMITUSKUNTA NIIN VÄSYNYT ETTEI KUKAAN HALUA PÄÄTOIMITTAA VUODEN VIIMEISTÄ NUMEROA STOP KESÄLLÄ KESKUSTELUJA
LEHDEN LOPETTAMISESTA STOP SYKSYLLÄ PÄÄTETÄÄN JATKAA VIELÄ VUOTEEN 2017 STOP
JA TEHDÄ JUST SELLAISIA NUMEROITA KUIN MEITÄ VITTU HUVITTAA STOP UUSI TOIMITUSKUNTA HAUSSA STOP
ENNEN LEIPÄÄNTYMINEN MERKITSI SITÄ ETTÄ KYLLÄSTYY TYÖHÖNSÄ MUTTA JATKAA SIITÄ
HUOLIMATTA ESIM SÄÄNNÖLLISEN PALKAN TAKIA STOP TÄNÄ PÄIVÄNÄ TYÖ ON NIIN TÄYNNÄ SEN VARSINAISEEN SISÄLTÖÖN KUULUMATONTA SÄLÄÄ ETTÄ LEIPÄÄNTYMISEN MERKITYS ON YHTÄ KUIN LOPPUUNPALAMINEN STOP TAI KYLLÄSTYMISTÄ NIMENOMAAN SÄLÄÄN
STOP
SÄLÄ ON VAIVAA TYÖN SAAMISEKSI STOP YLITYÖTÄ SAADUN TYÖN PITÄMISEKSI TODENTAMISEKSI ORGANISOIMISEKSI UUDELLEEN ORGANISOIMISEKSI STOP LAINAUS ALKAA STOP
ON NIIN PALJON KAIKKEA ETTEI EHDI TEHDÄ TÖITÄ STOP LAINAUS PÄÄTTYY STOP
KUVITTELIT ETTÄ VAIN KRIITIKKO JA KULTTUURIJOURNALISTI SINI MONOSEN KALTAISEN
PÄTKÄTYÖLÄISEN DUUNI ON SÄLÄÄ STOP EXPROFESSORI TAITELIJA TEEMU MÄKI JA VISUAALISEN KULTTUURIN TEORIAN LEHTORI MAX RYYNÄNEN TODISTAVAT ETTÄ OLET VÄÄRÄSSÄ STOP TÄNÄ PÄIVÄNÄ SÄLÄN MÄÄRÄ ON VAKIO STOP NIIN VIRASSA KUIN PÄTKÄTYÖSSÄ STOP ON POIKKEUKSIA STOP LAITOSTEATTERINÄYTTELIJÄ LIISU AURASMAA SAA KESKITTYÄ VAIN OMAAN TYÖHÖNSÄ MUTTA HÄNEN ON TEHTÄVÄ SE JUURI NIIN KUIN KÄSKETÄÄN STOP KUIN KONE STOP KUUSI PÄIVÄÄ VIIKOSSA STOP TOINEN POIKKEUS STOP NE JOTKA OVAT ARMAHDETUT SEKÄ PAKOLLISESTA SÄLÄSTÄ ETTÄ TEHDASMAISISTA LINJASTOISTA
STOP OHJAAJA KRISTIAN SMEDS VOI KESKITTYÄ SIIHEN MIKÄ HÄNTÄ ENITEN KIINNOSTAA
JA HÄNELLE MAKSETAAN SIITÄ STOP ISKIKÖ KATEUS STOP MEIHIN ISKI STOP PAHA KATEUS
STOP KUVITTELE MITÄ PONNISTELUJA SMEDSIN ASEMAAN PÄÄSEMINEN VAATII STOP TAISTELUA ULOS SÄLÄN VIIDAKOSTA STOP JONKA TOISELLA LAIDALLA ILOISET TEATTERIN KORKEAKOULUOPISKELIJAT JUOVAT VIELÄ VIINAA JA LUPAAVAT OLLA KOSKAAN LEIPÄÄNTYMÄTTÄ STOP VIIDAKON KESKELLÄ ELINTILASTAAN TAISTELEVAT YHDYSVALTALAINEN ESITYSTAITELIJA CYNTHIA HOPKINS JA SUOMALAINEN ESITYSTAITELIJA TUOMAS LAITINEN STOP
HE OVAT LOPEN KYLLÄSTYNEITÄ TEKEMÄÄN TAIDETTA ILMAISEKSI STOP VITUTTAA STOP
ITKETTÄÄ STOP EI OLE HELPPOA RAMPIN TOISELLAKAAN PUOLELLA STOP PERSE PUUTUU
STOP LUKEMATTOMIA KATSOMON PENKKEJÄ MYÖS AMMATIKSEEN KULUTTANUT TAITELIJA
JOHANNA HAMMARBERG VAATII STOP TAITELIJAT ULOS TURVALLISISTA KONTEKSTEISTAAN
STOP PERSE YLÖS PLYYSISTÄ STOP HUUTOMERKKI STOP
MEITÄ EI ENÄÄ VÄSYTÄ STOP TERV PÄÄTOIMITTAJAT MAX RYYNÄNEN JA JANNE SAARAKKALA
STOP UUSI TOIMITUSKUNTA SILTI HAUSSA STOP LUE MAINOS SIVULTA 34 JA TILAA TARKEMMAT HAKUOHJEET STOP
KIITOS MYLLYN PARAS OY JA SUOMEN KANSALLISTEATTERI KUVITUSMATERIAALEISTA STOP
KIITOS CHEF MARKKU LUOLA MAKUMUOTOILUIDEOINNISTA STOP e
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teksti • sinimononen
Kirjoittaja on kriitikko, kulttuurijournalisti ja Mustekala-verkkolehden
päätoimittaja. Lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa Turun
yliopiston musiikkitieteen oppiaineeseen.

Silpputyöntekijän
sanasto

4

Suppea ensyklopedinen katsaus kulttuurija taidealan tuotannollisiin, kirjallisiin
ja tutkimuksellisiin ilmiöihin.
Apuraha Rahallinen avustus, jonka turvin voi yrittää keskittyä yhteen silpputyön osa-alueista. Hakeminen on työlästä ja kilpailu vilkasta. ”Odottaminen voi
olla täyttä helvettiä” (eräs kollega 2012). Apurahahakemuksen laatiminen on oma taitonsa. On hallittava
apurahahakemuksissa käytettävä erikoiskieli. Apurahalla työskentelevä on hyvässä asemassa. Esimerkiksi kokonainen vuosi varmaa rahaa on silpputyömarkkinoilla harvinaista. Myös -> kirjoituskurssi, taidepuhe, väitöskirja.
Blogi Blogin pitäminen on nykypäivää. Moni silpputyöntekijä on jättäytynyt sosiaalisen median ulkopuolelle, mutta on verkossa esillä bloggaajana. Ammattiblogien lajeista yleisimpiä ovat taideblogi, kirjablogi,
sarjakuvablogi ja valokuvablogi. Blogien puolustajat pitävät verkkomediaa tasa-arvoistavana ja moniäänisyyttä
lisäävänä, kriitikot arvostelevat blogeja ammattimaista tekemistä näivettävinä. Konservatiivinen siipi näkee
blogin uhkaavan silpputyöläisen autenttisuutta.1 Blogi on myös osin sukupuolittunut julkaisemisen muoto, joka vaikuttaa kirjoittajansa identiteettiin yllättävillä tavoilla. ”Tunnen olevani kitkerä keski-ikäistyvä ämmä, kun kirjablogikeskusteluihinkin tekisi mieli osallistua naiskortilla: eiväthän bloggarit tietenkään kelpaa
kulttuurikirjoittelumme mieskermalle, koska heidän
kulttuurinsa on naisten kulttuuria” (Ylikangas 2014).
Myös -> kirjoituskurssi, pöytälaatikko.
1 ”Oikeat gangsterit ei osaa mennä internettiin” (Tuuttimörkö 2013).

Hypnoosi Hyödyllinen taito, vaarallinen tila. Esimerkkitapaus: Tilaisuus: Helsingin kaupungin järjestämä iltapäivä kulttuurikentän toimijoille. Agenda: Kulttuuritoimen uuden strategian muutosehdotusten kuuleminen. Havainto: Tehokkain tapa varmistaa oman reviirin säilyminen on kehittää hypnoottinen hätähuuto,
joka kujerretaan yleisön ylitse kohti apulaiskaupunginjohtajan sihteeriä. Hypnoottisen hätähuudon avainsanat: _________2:n talo, toiminta-avustus, dynaamisuus, kelluva rihmasto/markkina, avoimuus, monialaisuus, kärkihanke. Myös -> kärkihanke, taidepuhe.

Kirjoituskurssi ITN3 lähestyy yliopiston rakennuksen
aulassa: ”Hei meillä on kirjoittajakurssi, jossa käytän
materiaalina tekstejäsi. Sopiiko, että mainostetaan teidän sivuilla?” (Tuntematon 2014). Kohtaaminen johtaa itsereflektointiin: Pitäisikö kurssille osallistua opiskelijana? Mitä sellaista olen julkaissut, että sitä voi
käyttää opetusmateriaalina? Olenko varoittava esimerkki? Kirjoittaisiko tutkielman pöytälaatikkoon otsikolla
”Minuuden kirjoitettu muovautuminen. Autoetnografinen tutkimus kirjoituskurssin vaikutuksesta kirjoittajaidentiteetin syntymiseen” (Mononen, tulossa)? Myös
-> pöytälaatikko.
Kolmannes ”Ihminen nukkuu kolmanneksen elämästään” (esim. Pekkala & Salmela 2013). ”Työ on kol2 Lisää tähän edustamasi taiteen laji: tanssi, musiikki, esitystaide, kirjallisuus, elokuva,
muu.
3 Lyhenne sanoista ”itselleni tuntematon nainen”. Kiitän Jussi Korhosta käsiteryhmään
liittyvistä huomioista.

masosa ihmisen elämästä” (Rohde 2013).4 Silpputyöntekijän sarka jakautuu pääasiassa kirjallisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Kirjalliset tehtävät (esim. oikolukeminen, editointi, muistiinpanojen laatiminen, litterointi, lähdekirjallisuuden lukeminen, kirjoittaminen)
kattavat työn muodostamasta kokonaisuudesta edelleen kolmanneksen. Loput kaksi kolmannesta muodostuu tuotannollisista tehtävistä (esim. apuraha-hakemuksen laatiminen, projektien budjetointi ja kuluseuranta, sähköpostin vastaanottaminen ja lähettäminen,
lomakkeen täyttö ja postitus, verkkosivujen päivittäminen, kokous- ja yhdistyskäytänteiden hallinnointi).
Ainoana kaksi kolmasosaa kattavana kokonaisuutena
tuotannollinen osa-alue nousee näin ollen suhteellisesti
määrääväksi ts. työelämää raamittavaksi tekijäksi. Myös
-> apuraha, lepo.
Kärkihanke Liitetään yleisesti suurten organisaatioiden kuten valtionvirastojen toimintakulttuuriin. Silpputyöntekijä voi saada vaikutteita kärkihankkeiden sisällöistä. Hallituksen Työelämä 2020 -kärkihanke määrittelee: ”[s]uomalaisten mukaan hyvän työelämän keskeiset arvot ovat tarkoitus, rohkeus, sinnikkyys ja luottamus” (Tekniikan akateemiset 7.10.2013). Siinä missä
organisaation alaisuudessa työskentelevä luottaa työnantajansa arvomaailmaan, silpputyöntekijä pyrkii luottamaan itseensä, universumiin ja kohtaloon. Myös ->
universumi.
4 Jäljelle jäävä kolmannes on eksymisen tila, jossa vietetään vuodesta keskimäärin neljä
kuukautta, kuukaudesta kymmenen päivää ja vuorokaudesta kahdeksan tuntia.

Lepo Välillä on hyvä levätä. Kuitenkin: ”Heräily pari kertaa yössä kuuluu normaaliin yöuneen.” (ks. esim.
Nyyti ry). Ahdistuksen välttämiseksi pitkään jatkuvassa heräilyjaksossa on hyvä muistaa, että ennen sähkövalaistusta nukuttiin toisin: ”He nousivat usein ylös, menivät vessaan, polttivat tupakkaa ja jotkut kävivät jopa
naapurissa kylässä. Useimmat pysyivät sängyssä, lukivat, kirjoittivat ja usein myös rukoilivat.” (Hegarty
2012).5 Nykyään sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden useammassa jaksossa lepäävien silpputyöntekijöiden kanssa. Esim. aamuyöllä heräilijöitä voi tavata Facebookissa. Vaikka yhteydenpito ei ole kovin järjestäytynyttä, verkossa voi kokea olevansa hereillä yhdessä muiden kanssa. Myös ->
kolmannes.
Pöytälaatikko Viittaa kirjoituspöydän kulttuurihistoriassa metaforiseen ja todelliseen laatikkoon, johon tallennetaan kirjalliset sormiharjoitukset. Hylättävä kannattamattomana ideana. Vie liikaa aikaa, julkaistuista
teksteistä saa kuitenkin yleensä palkkion. ”Julkaise nyt
ainakin blogissa. Sitä paitsi julkinen epäonnistuminen
kasvattaa luonnetta.” (Mononen 2014). Myös -> blogi, kirjoituskurssi.
Roolipeli Roolipeli on hyödyksi tilanteissa, joissa ammatti-identiteetti vaihtelee päivän edetessä sihteeristä päätoimittajaan, tuottajasta tutkijaan. Esim. ”Teil5 They often got up, went to the toilet or smoked tobacco and some even visited neighbours. Most people stayed in bed, read, wrote and often prayed.
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le olen ________ Mononen ”6 (puhuen), tai ”Ystävällisin terveisin ______ Mononen” (sähköpostin allekirjoituksena). Roolitus auttaa jäsentämään kulloisenkin
suorituksen henkistä tilaa ja välttämään turhia konflikteja. ”Ihan sama ku sairaanhoitaja alkais kaakattaan
jostain minkä ei kuuluis tulla potilaan korviin ollenkaan. [--] Tunneilmasut kuuluu sinne takahuoneisiin”
(qwhsdw 2009).
Rytmi kreik. rhythmo’s, mitattu liike, mitta; rhein, virrata. Ajan järjestelmällinen jakautuminen. Silpputyöntekijät ideaalirytmi on flow, myös suotuisat pulssi ja
tempo ovat tavoiteltavia. Silpputyö ei noudata musiikinteorian yleistä lainalaisuutta siltä osin, että korolliset tai painokkaat rytmit toimisivat jännityksen laukaisijana (Ala-Könni et al. 1979, 98), pikemminkin päinvastoin. Sen sijaan silpputyöhönkin voidaan soveltaa
musiikinteoreettista periaatetta, jonka mukaan ”[h]yvä
yhteisvaikutus johtaa metriseen selkeyteen, vastavaikutus taas helposti metriseen moniselitteisyyteen” (emt.,
97).
Taidepuhe Puheenlaji, joka on muovautunut erityisesti taidemaailman tarpeisiin kuten näyttelyteksteihin, tiedotteisiin, juhla- ja esipuheisiin (muinaiskreik.
παραβολή, parabolḗ; para, rinnalla; bolḗ, heittää). Filosofisten konseptien kevyttä pudottelua, monimutkaisia lauserakenteita, nopeita viittauksia maailmanpoliittiseen tilanteeseen, vieraskielisiä lainauksia. Puhe itsessään on taidetta. Aina ei ole tarkoituksenmukaista tulla ymmärretyksi.
Terapia ”Käytkö terapiassa?” Nyt jo arkistuneeseen kysymykseen voi vastata vastakysymyksellä ”miksi kysyt?”
6 Lisää tähän kulloinkin käytössä oleva tehtävänimeke.

”Olen huomannut, että tuntemistani naisista kulttuurin ja taiteen kanssa tekemisissä olevat ja jollain tapaa eläviltä vaikuttavat, käyvät melkein kaikki terapiassa.” (Antti 40 vuotta, 2014). Havaintoja: Rosen-menetelmä rauhoittaa ja virkistää, akupunktio vilkastaa aineenvaihduntaa, vyöhyketerapia on haastavaa (ei suositella vaikeista mielenterveysongelmista kärsiville), psykodynaaminen keskusteluterapia soveltuu verbaalisuuteen taipuville. Aikaisemmin sosiaalisesti tabuksi määritelty ilmiö on nykyään neutraali puheenaihe silpputyöelämän yllättävissä kohtaamisissa. Teemana käytetty
muun muassa postin jonossa, työhuoneyhteisön kahvitauolla ja residenssissä oleskellessa tai sieltä palatessa.
Myös -> taidepuhe, roolipeli.
Universumi Silpputyöläisen universumilla ei ole keskipistettä. Pikemminkin maailma on moninapainen: työhuone, koti, kahvila, kirjasto, baari. Jos aamulla menee työhuoneelle ja iltapäivällä siirtyy kotitoimistoon,
jaksaa illalla vielä tehdä kolmannen työvuoron, mikäli ymmärtää vaihtaa uudelleen miljöötä ja siirtyä baariin työskentelemään. Aivan joka paikassa ei voi lukea
tai kirjoittaa. Universuminsa keskipiste täytyy osata valita oikein.
Väitöskirja Tieteellinen opinnäyte. Mahdollisia syitä
kirjoittamiseen: terapia, paremmaksi kirjoittajaksi kasvaminen, filosofisten konseptien täsmäviljelyn oppiminen, tiedon hankkiminen ja sen tuottaminen. Monografia tai artikkelimuotoinen. Jälkimmäinen sisältää
jaksot: yhteenveto-osuus sekä kolmesta viiteen artikkelia l. 0–27 600 euron vertaisarvioitua kirjoitelmaa7.
Myös -> apuraha, kirjoituskurssi, taidepuhe, terapia.

e

7 Tutkijastipendien määrä vaihtelee. Esimerkiksi Suomen Kulttuurirahaston myöntämä
tutkijastipendi vuonna 2014 on 24 000 euroa, Koneen Säätiön 27 600 euroa.
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Pelastakaa EDES
professorit
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teksti • teemumäki
kirjoittaja on kuvataiteilija,
ohjaaja ja kirjoittaja

ONGELMA

Olin Kuvataiteen professori Aalto-yliopistossa viisi
vuotta (2008–2013). Sitä ennen olin ollut vapaa taiteilija ja freelancer kahdeksantoista vuotta. Viisivuotisen
proffakauden jälkeen oli suuri helpotus saada taiteilijan
vapaus takaisin. Proffan työ on periaatteessa hienoa.
Sen pitäisi olla yksi parhaista ellei peräti paras rooli, johon tutkija, opettaja tai taiteilija voi yltää. Käytännössä ei vaan ole.
Hyvää professuurissa oli palkka. Antoisaa oli myös
professuuriin kuuluva opetustyö, koska sitä tehdessä jouduin koko ajan kehittämään ja testaamaan omaa
taiteellista ja yhteiskunnallista vakaumustani ja ajatteluani. Samalla sain oppilailta myös inspiraatiota omaan
taiteiluuni ja tutkimukseeni. Välillä myös tuntui siltä,
että oli hyödyksi opiskelijoille. Ihan ok oli myös proffan pönäkkä yhteiskunnallinen asema: proffan julkiset puheenvuorot otetaan himpun verran vakavammin
kuin pelkän taiteilijan jorinat.
Näiden myönteisten puolien vastapainona oli kuitenkin aivan liikaa sellaista byrokraattista vastuuta ja
puuhastelua, johon luullakseni suurin osa muittenkin
proffien työajasta enenevässä määrin kuluu.

T

yösopimuksessa professorin työ jaetaan yleensä kolmeen osaan: johtamiseen, opettamiseen ja
omaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön. Joskus siihen lisätään ”yhteiskunnallinen vaikuttaminen”.
Proffat ovat periaatteessa vastuussa opetuksen ja tutkimuksen suunnasta ja sisällöstä ja siitä, ketkä heidän itsensä lisäksi opetusta ja tutkimusta tekevät. Proffien pitäisi myös olla opettajista pätevimpiä. Ja jotta he voisivat olla päteviä johtamaan ja opettamaan, heidän pitäi-

si olla myös aktiivisia ja erityisen hyviä oman alansa tekijöitä, siis tutkijoita tai taiteilijoita. Eikä vain joskus
menneisyydessä, vaan myös professuurinsa aikana.
Joiltakin harvoilta tuo kolmen pallon jönglööraus
onnistuu. Aallosta tulee mieleen lähinnä filosofi ja professori Juha Varto, jonka kyvystä hoidella kolme työsarkaa kunnialla olisin kateellinen, jos kehtaisin. Mutten kehtaa, joten selitän hänen onnistumisensa sillä, että hänelläpä ei ole lapsia hoidettavanaan, sekä sillä, että
filosofin on kuitenkin paljon helpompi luovia yliopistolla vastatuuleen kuin taiteilijan.
Suurin osa niistä professoreista, jotka ovat varsinaiselta identiteetiltään ja ammatiltaan taiteilijoita, eivät
tunnu edes tajuavan, kuinka paljon huonommin heidän pullansa ovat uunissa kuin tieteentekijöiden pullat. Ero on siinä, että vaikka Aalto-yliopistokin pyhissä
periaatteissaan juhlavasti väittää tunnustavansa taiteentekemisen tärkeäksi ja tieteelliseen perustutkimukseen
verrattavissa olevaksi yliopiston tehtäväksi, niin käytännössä yliopisto katsoo, että proffien olisi parasta taiteilla lähinnä kesälomalla ja käyttää lukukausien aikana
työaikansa johonkin hyödyllisempään. Toki ei-taiteellisillakin professoreilla on suuria vaikeuksia saada omaa
tutkimustaan tehtyä ja moni jättäytyykin heti tilaisuuden tullen tutkimusvapaalle, jotta saisi jotain oikeasti
tehtyä. Väitän kuitenkin, että yliopistolaitos suhtautuu
taiteilijoihin perustavanlaatuisesti eri tavalla kuin tieteentekijöihin. Lukemattomia kertoja olen kuullut yliopistoväen sanovan: “Kyllähän se on niin, ettei taiteilija voi kovin montaa vuotta olla yliopistovirassa, muuten se surkastuu taiteilijana. Muutaman vuoden visiitti
on ok, sen jälkeen on kaikille parasta, että se palaa päätoimiseen taiteiluun.” Jostain syystä en ole kertaakaan

kuullut samaa sanottavan humanisteista tai luonnontieteilijöistä.

P

itäisikö nykytilanne sitten hyväksyä ja ajatella,
että se on juuri niinkuin pitääkin: proffat keskittyvät ensisijaisesti hoitamaan organisaatiota,
toissijaisesti opetusta, eivätkä mieluiten duunaile omaa
tutkimustaan tai taidettaan muuten kuin vapaa-ajallaan? Pakkoko sitä on ängetä proffaksi ja sitten valittaa,
ettei saa tutkia ja taiteilla sydämensä kyllyydestä?
Minusta nykytilannetta ei pidä hyväksyä. Olisi parempi, että tutkimuksen ja opetuksen suunnasta päättäisivät professorit, jotka todella olisivat alansa huippuja tutkijoina tai taiteilijoina. Nyt ollaan menossa päinvastaiseen suuntaan. Professorin työstä on tulossa suojatyöpaikka niille, joista ei tutkimuksen tai taiteen tekijöiksi ole, ja unelmien täyttymys niille, joita ihan oikeasti loppujen lopuksi kiinnostaa enemmän organisaation johtaminen ja byrokratia kuin niin sanotut sisällöt.
Jälkimmäistä mallia jotkut pitävät hyvänäkin. He
ajattelevat, että proffan työ kuuluu sellaiseen uravaiheeseen, jossa tutkijan tai taiteilijan omat tutkimusja taiteilupaukut on jo käytetty ja hänen on viisainta siirtyä mentoriksi, portinvartijaksi ja valmentajaksi. Minusta se ei ole hyvä ajatus, sillä oman kokemukseni mukaan nuo jäähdyttelijät eivät mitenkään voi pysyä oman alansa parhaina asiantuntijoina – jos ovat sitä
koskaan olleetkaan. Tässä kohdin paljastan oman taideromantiikkani: minun on vaikea ottaa vakavasti taiteilijaa tai tutkijaa, joka lopettaa taiteilunsa tai tutkimuksensa – ellei hän ole vanhuuden tai sairauden tyystin nujertama.
Entäs se vaihtoehto, että proffat ajateltaisiin ihan

suosiolla ikään kuin ammattijohtajiksi: kun niillä on
niin paljon sitä hallintohommaa ja rahoituksenhankkimisvelvoitetta ja päivät ovat pelkkää kokouksissa istumista ja sähköpostin lukemista ja siihen vastaamista, että mitäs jos palkataan hommaan niitä, joille moinen toimenkuva sopii kuin nyrkki silmään tai porkkana pyllyyn?
En kannata tuotakaan. On erityisen haitallista, jos
proffista tulee ensisijaisesti johtamisen ja organisaation
kehittämisen ammattilaisia. Syitä on ainakin kaksi:
Ensinnäkin, ammattikokoustajat, muistiofetisistit
ja sähköpostiaddiktit eivät johda ja kehitä organisaatiotaan tehokkaasti, vaan ennen muuta luovat omalla työllään lisää sitä, mistä itse eniten nauttivat, eli lisää kokouksia, raportointi- ja seurantakäytäntöjä, laadunvalvonta- ja kehittämishankkeita ja tutkimuksen ja
opetuksen laadun ja tehokkuuden mittaamisen instrumentteja. Yliopistolaitokseen on muutenkin pesiytynyt
aivan helvetisti tuota porukkaa ja yksi syy, jonka vuoksi
heille ei osata laittaa kunnolla hanttiin, on se, että osa
professoreista kuuluu samaan seurakuntaan.
Toiseksi, jos yliopistoa johtavat niin sanotut ammattijohtajat ja lähinnä heitä valikoituu professoreiksikin,
aletaan sisältöä ohjailla sokeasti mittareihin luottaen.
Kun itsellä ei ole pätevyyttä arvioida laatua, ruvetaan
kehittämään valtavaa ja mukaobjektiivista laadun- ja
vaikuttavuudentarkkailuapparaattia. Ammattijohtajista voi olla hyötyä liike-elämässä, missä tuloksen mittaaminen on yhtä helppoa kuin urheilussa. Yliopiston ei
kuitenkaan pitäisi olla yritys, eikä edes leikkiä sellaista.

Y

ritän valaista laadun mittaamisen haastetta esimerkillä. Kun Aalto-yliopistossa hyväksyttiin taiteellinen toiminta tärkeäksi toiminnok-
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si, niin saman tien taidepuolikin pakotettiin luomaan
mittaristoa, jolla yliopiston opiskelijoiden, henkilökunnan ja yliopistoon opiskelemaan tai töihin hakevien
taiteellisen toiminnan merkittävyyttä ja menestyksellisyyttä voisi objektiivisesti mitata. Piti kehittää moniportainen pisteytysautomaatti, jossa eniten pojoja tulee
esimerkiksi siitä, jos pitää näyttelyn jossain ”maailman
merkittävimmistä museoista” tai pääsee mukaan johonkin ”maailman merkittävimmistä taidetapahtumista”. Jotta automaatti olisi automaatti, piti mittaristoon
nimetä viisi maailman merkittävintä museota ja taidetapahtumaa. Osa proffista hyväksyi annetun tehtävän
mukisematta ja alkoi kinata keskenään että mitkähän
ne viisi ovat. Osa harasi vastaan. Jälkimmäiset pitivät
lopulta suurena voittona sitä, ettei viiden listaa loppujen lopuksi tarvinnut lukita, vaan riitti kun todettiin,
että ”…maailman merkittävimmissä taidetapahtumissa, esimerkiksi Kasselin Dokumentassa”.
Mittaristo on tehty ja sen kanssa eletään ja pelataan,
mutta suurta huijausta se on. Ne, jotka mittariston rakentamista vaativat, voivat nyt väittää että puolueeton
laadunvalvonta on käytössä. Ja ne, jotka mittariston
pykäämiseen alistuivat, voivat teeskennellä sitä käyttävänsä, mutta puljaavat sen kanssa sen minkä pystyvät,
jotta saisivat apparaatista ulos sellaisia tuloksia, joiden
takana voisivat itse edes osittain seistä. Tai joiden taakse piiloutua. Sillä piiloutumisestahan on kysymys. Yliopisto, jonka pitäisi olla oman alansa huippuyksikkö,
jossa pitäisi olla paras asiantuntemus siitä miten hyvin
tutkimus, taiteilu ja opetus siellä sujuvat, pyrkiikin oikeastaan ulkoistamaan tuon asiantuntemuksen, arvioinnin ja harkinnan johonkin yliopiston ulkopuolelle. Verukkeena tälle itsekastraatiolle käytetään sitä, että
joillakin yliopistoaloilla on pitkään ollut käytössä systeemi, jossa tutkimus on suurelta osin sitä, että tutkijat
tyrkyttävät artikkeleitaan parille vakiintuneelle tiedejulkaisulle ja jos artikkelinsa saa läpi, niin se on sit pokaali ja hynää automaattisesti. Se on kuitenkin järjestelmä, joka ei voi toimia millään niin heterogeenisellä

ja moniarvoisella alalla kuin taide.
En suinkaan silti kiistä sitä, että mittaamisesta voi
olla apua ja vertaisarviointi on tärkeää. Kokemukseni mukaan yliopistolaitos kuitenkin kehittyy tällä hetkellä suuntaan, jossa kuvitellaan, ettei mitään syventyvää ja tehtäväänsä vakavasti suhtautuvaa vertaisarvioitsijaa tarvita, vaan hänet voidaan korvata numeraalisella mittaristolla.

A

nkeinta professorin työssä on se, että työpanoksesta suurin osa kuluu niin sanottuun johtamiseen. Siinä puuhassa proffa ei kuitenkaan
yleensä johda mitään eikä päätä mistään, vaan lähinnä
osallistuu uutterasti byrokratian pyörittämiseen yhtenä
sen rattaista. Ulkopuolisen on vaikea käsittää, millaisista sirpaleista ”byrokratian pyörittäminen” koostuu. Siihen voi kuulua suuria ja raskaita sirpaleita, kuten rahoituksen hankkimista koulutusohjelmalle tai tutkimushankkeelle apurahahakemuksia runoillen tai toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia kirjoitellen.
Mutta ennen muuta siihen kuuluu ylivoimainen määrä
sellaisia pieniä ja harmittoman kuuloisia minitehtäviä,
joista valittaminen on vaivaannuttavaa ja typerän kuuloista. Ei kai matkalaskujen hyväksyminen tai yksinkertaisten ja muodon vuoksi vaadittavien laadunvalvontaraporttien naputtelu voi olla kohtuuton riesa hyvin
palkatulle herra tai rouva proffalle? Kyllä voi, kun niitä
pitää naputella ja klikkailla loputon määrä, joka ei tekemällä vähene. Sitä toimistotyötä, joka on mielestäni
joko turhaa tai vahingollista tai joka kuu-luisi jonkun
muun tehtäväksi, rupesin proffana nimittämään tuttavallisesti toimistopaskaksi.
Kerran kuulin nuoren proffakollegan valittavan, ettei hän toimistopaskan vuoksi ehdi lukea juuri mitään
– paitsi kokouspapruja – että hän lukee vain tiivistelmiä jotta pysyisi joten kuten kärryillä. Siihen toinen,
vanha proffakollegani hämmästellen totesi, että kyllä
hän ehtii lukea, hän vain menee yliopistolla koppiinsa,
laittaa oven kiinni, lukee sitä mitä pitää tärkeänä ja jät-

”LÄHIMMÄKSI NEUVOSTOLIITTOA
PÄÄSEE TULEMALLA TÖIHIN AALTOON.”
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tää byroon pyörittämisen sihteerilleen. Tästä ja muista
anekdooteista, mutta myös yliopistouudistuksia koskevasta asiallisemmasta tiedosta olen päätellyt, että elämä
yliopistoilla on muuttunut suuresti ja nopeasti, vaikka
fasadit ovat pysyneet samoina. Kopissaan tärkeitä tekstejä lukeva tai kirjoittava proffa on alettu nähdä tehottomuuden ilmentymänä. Siksi hänen työnkuvaansa on
päivitetty. Nyt proffa, ja koko yliopistolaitos, muistuttaa alakynteen joutunutta painijaa. Painiurheilussahan
painijaa usein rangaistaan ”passiivisuudesta”. Alakynteen jäänyt painija ei välttämättä joudu selätetyksi, paljon tavallisempaa on, että niskan päällä oleva saa pojot
siitä, että alakynteen jäänyt näyttää dumarin mielestä liian passiiviselta. Siksi painikisoissa voi lukemattomia kertoja kuulla, kuinka alakynteen jääneen painijan
valmentaja karjuu suojatilleen, että “yritä ny perkele
näyttää aktiiviselta saatana!” Mielestäni tähän tiivistyy
myös yliopistolaitoksen nykyinen, pelokas eetos: pysyäkseen kisassa mukana sekä ihmiset että yksiköt keskittyvät ennen muuta ”näyttämään aktiivisilta”. Siksi leikitään loputtomia organisaationkehittämisleikkejä, uurastetaan laadunvalvonta- ja kehittämistalkoissa ja tiedotetaan kaikesta niin vitusti kaikkiin suuntiin, etteivät
edes yliopiston opiskelijat ja työntekijät itse jaksa lukea
kuin murto-osan siitä info- ja mainostulvasta, jota yliopisto katsoo asiakseen pitää yllä.
Aktiiviselta näyttäminen on esitystaiteen eräs muoto. Painimatolla se tuottaa joskus voiton, mutta yliopistolaitoksen kollektiivisena hankkeena se näyttää
vievän umpikujaan. Mitä enemmän yliopistolaitos keskittyy näyttämään aktiiviselta, sitä vähemmän se ehtii
keskittyä varsinaiseen sisältöön ja sitä tehottomammin
se siis toimii.

N

äiden koettelemusten vuoksi vitsailin jo ensimmäisen proffavuoden jälkeen, että lähimmäksi Neuvostoliittoa pääsee tulemalla töihin
Aaltoon. Ehdotin myös, että innovaatioyliopisto voisi
tuotteistaa tämän ominaisuutensa ja ruveta myymään

sitä elämysmatkana, viikon, kuukauden tai jopa lukukauden mittaisena virtuaalisukelluksena neuvostoliittolaiseen, kiehtovaan ja tahattoman surrealistiseen byrokraattisuuteen.
Yliopisto-organisaatio pöhöttyy ja byrokratisoituu,
mutta paradoksaalista kyllä samaan aikaan yliopistolaitoksen kokonaisrahoitus kutistuu. Pöhöttyminen tapahtuukin nimenomaan tehokkuuden nimissä ja säästöjä tavoitellen. Markkinatotalitaristisessa yhteiskunnassa yliopistolaitos on lähtökohtaisesti epäilyttävä
kummajainen, sillä se ei tuota suoraan eikä kovin epäsuorastikaan voittoa. Se saattaa tuottaa sivistystä, viisautta ja jopa hyvää elämää, mutta ne ovat haamuja,
jotka näkyvät markkinoiden tutkassa heikosti tai eivät
ollenkaan. Siksi yliopisto näyttäytyy valtion ja liike-elämän silmissä yhä enemmän pelkkänä kulutuksena, menoeränä, kansantaloudellisena rasitteena.
Siksi yliopisto pakotetaan A) etsimään todisteita,
jotka osoittaisivat sen ainakin välillisesti lisäävän bruttokansantuotetta, taloudellista toimeliaisuutta, työllisyyttä ja kansainvälistä kilpailukykyä, B) hankkimaan
yhä suurempi osa rahoituksestaan itse, ja C) ”tehostamaan prosessejaan”.
Näihin pakotteisiin yliopisto on reagoinut luomalla
tuloksen, tehokkuuden, laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä ja seurantaa varten uutta byrokratiaa, joka
imee suurimman osan mm. proffien ajasta ja energiasta
ja estää heitä keskittymästä siihen sisältöön, tulokseen
ja laatuun, jota varten yliopisto on olemassa. Siinä sivussa työllistetään kyllä hämmästyttävä määrä konsultteja ja hallinnon ammattilaisia – eli niin sanottua tukihenkilöstöä – mutta se tuskin oli valtionkaan varsinainen päämäärä.
Laajalle levinnyt kollektiivinen teeskentely on byrokratisoitumisen tärkeä muoto: yliopistoväki alistuu joukolla simuloimaan tulosvastuullista tuotantoyksikköä, jonka tuottamien tutkintojen, tutkimuksen
ja vaikkapa taiteellisen toiminnan laatua ja määrää voidaan ilman asiantuntemusta mitata tarkoitukseen kehitetyillä mittareilla. Samaan aikaan on käynnissä myös
yliopistolaitoksen sisäinen pudotuspeli, jossa oppiaineet ja alat kilpailevat keskenään ja käyvät taistelua olemassaolostaan. Ne alat, jotka voivat uskottavan kuuloisesti väittää olevansa kansantalouden kannalta ratkaisevan arvokkaita ja työllistämisvaikutuksiltaan erinomaisia, pärjäävät. Muut ovat saattohoidossa.
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E

n marise tässä henkilökohtaisista syistä – minähän olen nyt vapaa lintunen – vaan pettymyksestä ajatellessani, mikä potentiaali yliopistolaitoksella on ja miten vähän siitä potentiaalista toteutuu.
Unelmoin yliopistolaitoksesta, joka olisi paras paikka
maailmassa sekä tutkia että tehdä sitä mitä siellä opetetaan. Että se olisi tieteen ja taiteen pyhättö, eikä surkastuisi pelkäksi kouluksi, pelkäksi liike-elämän ja työmarkkinakilpailun esileikiksi. Yliopistot ovat historiansa aikana usein olleet sellaisia tieteilyn ja jopa taiteilun
keitaita, jollaisista edelleen haaveilen, mutta tämänhetkinen trendi vie yhä kauemmas tuosta ideaalista. Ja tässä epäonnistumisessa proffilla on ollut ratkaiseva rooli, ei aktiivisina tuholaisina, mutta passiivisina alistujina ja opportunisteina.
Siksi parahdan pateettisesti: “Pelastakaa edes professorit!”, sillä juuri proffilla ja ehkä ainoastaan proffilla
olisi asema ja joukkovoimaa joilla kääntää kehityksen
suunta – jos he vain uskaltaisivat ruveta taistelemaan.
Proffia eivät voi pelastaa muut kuin proffat itse. Yllättävän monet proffat ovat vuosien varrella sanoneet minulle: “Perseestähän tää on, mutta en mä halua keikuttaa venettä ja helppohan sun on Teemu paasata, kun sä
voit koska tahansa palata takaisin täyspäiväiseksi taiteilijaksi, mutta mulla sen sijaan on vaan tää yliopisto.”
En ole lainkaan ylevä enkä hyveellinen, mutta en ymmärrä miten tuo nyt taiteilijalle olisi jotenkin erityisen
helppoa? Onhan tutkimusapurahoja kuitenkin haettavissa paljon enemmän kuin taideapurahoja. Ja yliopiston ulkopuolisia tutkimusyksiköitäkin on, kun taas taidepuolella, laitosteattereita ja laitosorkestereita lukuun
ottamatta, on vain freelancerin vapautta.

esitys #1/15

RATKAISU

Mitä on tehtävissä? Ratkaisu on yksinkertainen. Tai en
tiedä onko se ratkaisu, mutta ainakin toimenpide, välttämätön toimenpide. Pitää tehdä ja katsoa mihin se
johtaa.
Kollektiivisella tasolla proffien pitää sanoa EI kaikelle sille työlle, joka heidän nähdäkseen ei kuulu heille, ja
sellaisille päätöksille ja velvoitteille, joiden takana eivät
voi oikeasti seistä.
Henkilökohtaisella tasolla proffan pitää omavaltaisesti ottaa haltuunsa oman työaikansa hallinta. Minä
en siinä onnistunut. Tai onnistuin sikäli, että pystyin
viiden proffavuoden aikana tekemään aika paljon taidetta ja kirjoittamaan aika paljon asiatekstiä myös. Tämä tapahtui sekä perhe-elämän että hallintotyön ja välillä myös opetustyön kustannuksella, sen myönnän,
mutten häpeä, koska tein omasta, itsekkäästä mielestäni arvokasta työtä, jota kukaan muu ei osaisi tehdä.
Mutta minua hävettäisi, jos olisin uurastanut lähinnä hallinnon, johtamisen ja byrokratian palveluksessa –
kuten monet proffat nimenomaan tekevät. He punnertavat yömyöhään ja viikonloput läpeensä sellaisten toimistohommien parissa, joissa ei tarvita tieteen- tai taiteentekijän pätevyyttä tai edes asiantuntemusta. He
alistuvat leikkimään oman itsensä ja yksikkönsä sihteeriä, tuottajaa, manageria, kirjanpitäjää, diplomaattia ja
markkinoinnin ammattilaista.
Super-jälki-näsäviisaasti väitän jopa tietäväni, miten proffat voisivat onnistua ottamaan oman aikansa ja
energiansa hallintaansa. Jokaisen proffan pitäisi yksinkertaisesti piirustella itselleen viikkokalenteri ja pitää
siitä kiinni. Proffia pitää oravanpyörässä ennen muuta
näkymättömän työn määrä, se että työ on lista velvoitteita, joiden tekemiseen ei aika ja energia riitä – heillä kun ei ole työaikaa eikä kellokorttia vaan pelkkä vastuu. Siksi kapinallisen proffan pitäisi kirjoittaa kalenteriinsa vaikkapa, että “maanantaina luen ja vastaan sähköpostiin, allekirjoitan lomakkeita ja teen muutakin
toimistopaskaa. Tiistaina kokoustan ja teen kokousten edellyttämät valmistelu- ja jälkityöt. Keskiviikkona opetan ja teen opetuksen edellyttämät valmistelu- ja
jälkityöt. Torstaina tutkin. Perjantaina taiteilen. Jos tämä ei kelpaa, niin menen muualle.” e

13

KOIRAN

HOMMAA
teksti • maxryynänen

14

esitys #1/15

esitys #1/15

”OLIN
LUKSUSPROSTITUOITU.”

11

Olen ylityöllistetty sekatyöläinen, kymmenottelija, jota kutsutaan yliopistolehtoriksi. Pöydällä huojuu lopputöistä, esseistä ja tenttivastauksista kasautunut
torni. Sen varjossa vastaan kymmeniin
sähköposteihin päivässä.
(Yst. terv. Max Ryynänen)
Istun kokouksissa, lautakunnissa ja elimissä. Kirjoitan matkalaskuja ja suosituksia. Allekirjoitan opiskelijoiden anomuksia.
Työni kuuluu niihin, joiden tekijät sanovat: nyt on
niin paljon sälää ettei ole aikaa tehdä töitä.
Risaisinta oli vt. professorina ja laitoksen varajohtajana. Olin luksusprostituoitu. Rahaa tuli seinistä ja ikkunoista. Mutta asiakkaiden miellyttäminen oli raskasta.
Säätiöiden ja rahastojen asiamiehet latelivat rinta
rottingilla luovan talouden jargonia. Näytin ystävyyskaupungin krapulaiselle delegaatiolle powerpointeja
(jotka sihteeri oli valmistanut).
Lihoin viinerikahveista ja niistä tunkkaisista naudanlihanoutopöydistä, joihin keski- ja alatason pamppuja kuljetettiin lässyttämään tahtotilasta ja yhteistyöalustoista.
Jokainen virhe tuotti lisätöitä, joten opin ”itseohjautuvaksi” – eli välttelemään riskejä. Puhuin lakitekstiä.
Hain pallot nurmelta, vaikkei kukaan olisi pyytänyt. Ja korjasin luuni illaksi koppaan ennen kuin valot
sammutettiin.

22

Lopulta kuljin käytävillä kuin piesty
katukoira. Kiersin niskavillat pystyssä (ja häntä koipien välissä) huoneet,
joista tiesin teflonsydämisten hallintodemonien hyökkäävän.
Ja kun pääsin omaani, käännyin salamannopeasti kannoillani, ettei kukaan pääsisi yllättämään. Piilottelin huoneen perällä, hämärässä, ja murisin kun varjo-

kuvat vaihtuivat ikkunassa.
Sähköposti ei jättänyt rauhaan:
- Toimitatko ystävällisesti tietoa siitä kuinka monta
kaupungissa X kirjoilla olevaa opiskelijaa teillä on? (Aikaa huomiseen.)
- Kuka teitä edustaa henkilökunnan virkistyspäivän
keppihevoskilpailussa?
- Onko rahaa...?
- Onko aikaa...?
Näytin hampaita – ja purin keppiä kuin vesikauhuinen rakki!

33

Muutama vuosi näiden hirvittävien tapahtumien jälkeen istuin kotona
kalsareissa ja vietin sapattia. Raaviskelin itseäni, lipitin kahvia puoli päivää
ja välillä vietin pitkiä aikoja vain ikkunasta ulos katsoen. Palauduin elämäni ensimmäisestä leipääntymisestä.
Mitä oli tapahtunut? Viimeisen syksyn ennen apurahalle jäämistä olin työskennellyt kuin pystyyn kuollut kelo. Luennoista puuttui virta, kirjoituksista suola. En ollut innostunut ja opiskelijoita ärsytti. Vaikutin
kuulemma siltä ”ettei voisi vähempää kiinnostaa”.
Pääsyy inspiraation haihtumiseen oli sälä – ja sen
hallitsematonta tulvaa seurannut ”multitaskaaminen”.
Viikon vapaalla oltuani ajatus lähti lentoon. Päässä
oli tilaa. Sain keskittyä yhden asian tekemiseen kerrallaan. Se tuntui ihmisen alkuperäiseltä tehtävältä.
Tällaista sen täytyi olla kun vielä kuljimme savannilla.

4
4

TV:stä tuli dokumentti algerianranskalaisesta filosofista Jacques Derridasta.
Hänen työpöydällään huojui paperitorni, josta ei voinut erehtyä. Itselläni oli samanlainen.
En voinut olla ajattelematta sitä että tuossa oli mies
joka julkaisi vuosittain kirjan tai kaksi – ja joka ehti sa-

malla vielä lukemaan puoli kirjastoa. Ja sitä että tälläkin ihmisellä oli sälää tehtävänä. Hänelläkin oli hallinto, joka vaikeutti hänen työtään (ja toki paikoin myös
helpotti).
Huomasin, että itse asiassa koko historia suosikkiajattelijoineen oli yhtä sälää. Tarvitsisimme sälän historiankirjoitusta!
Minä olin kärsinyt Opetuksen johtoryhmän ja Yliopistokeskuksen johtoryhmän tapaisissa elimissä. Mutta Marcus Tullius Cicero oli neljä vuotta Rooman konsuli – eikä Rooman johtoryhmässä säästelty kuteja: Cicero yritettiin polttaa hengiltä ja kautensa päätteeksi
hänet karkotettiin virkavirheen takia. Voin vain kuvitella mikä määrä uuvuttavaa työtä konsulikauteen liittyi.
Vanhuudesta. Ystävyydestä. Velvollisuuksista. Oliko
näitä teoksia raapusteltu pitkien kokousten aikana?
Varmasti, ainakin välillä, sillä vaikka Rooman sikariportaassa kiisteltiin kiivaasti, ja vaikka monet ajan kuuluisista poliitikoista (kuten Gaius Julius Caesar) olivat
legendaarisia hyeenoja, täytyi sen kokoisessa organisaatiossa olla myös tyhjäkäyntiä.
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Sälän historiaa... (Kylmää hikeä.)
Seneca, jonka opetusvirka psykoottisen Neron hovissa oli varmasti raskaimmasta päästä, karkotettiin Sardiniaan, josta käsin hän kirjoitti että oli oikeastaan
viihtyisää, kun oli niin rauhallista. Sardiniassa pystyi
keskittymään kirjoittamiseen. Filosofin leppoisan lohdulliset kirjeet äidilleen ovat klassikoita. Toisaalla hän
olikin valittanut Rooman ainaisesta hässäkästä.
Cervantes oli pian kaleeriorjuudestaan päästyään
paperinpyörittäjänä. Ja kuinka moni olikaan toiminut
jonkun kreivin, kuninkaallisen tai magnaatin opettajana tai kirjastonhoitajana? Entäpä lehtimiehenä tai -naisena?
Tuntuu ihmeelliseltä, että näillä aloilla ylipäätänsä
selviydyttiin, että ihmiset kykenivät sälästä huolimatta

tekemään elämäntyönsä. Sen täytyi vaatia erityistä kykyä keskittyä olennaiseen.
Kenties sälää olikin käytetty hajottamiseen ja hallitsemiseen. En ehtinyt lukea Machiavellin Ruhtinasta tätä esseetä varten, mutta varmasti Machiavelli nykyään
kehottaisi tekemään hallinnosta raskasta. ”Pane kaikki
raportoimaan tarkkaan tekemisensä.”
Nykypäivä saattaa olla sähäkämpi, medioita enemmän ja kaiken toiminnan rytmi nopeampaa, mutta sälää on ollut ensimmäisistä ”korkeakulttuureista” lähtien. Kirjurin elämänkerta muinaisesta Egyptistä paljastaisi varmasti kipeitä yksityiskohtia sälän varhaishistoriasta. Ja jo renessanssiaikana Monte dei Paschi di Sienan pankin virkailijat laskivat rahaa enää vaan paperilla.
Kun nuijat jätettiin luolaan ja siirryttiin hakkaamaan kivitauluja, tekstin ja abstraktion demonit kasvoivat ennalta-arvaamatonta vauhtia. Sokrateen kritiikki kirjoittamista kohtaan, se että kaikkien muisti huononee kun tieto säilötään tekstiksi (vrt. ulkomuisti),
piti varmasti sekin paikkansa. Mutta ihmeellisemmäksi
on paljastunut se, miten kirjoitettu sana luo omaa rinnakkaistodellisuuttaan, kasvattaa skitsofreniaa. Monissa kulttuurialan työpaikoissa kirjataan tänäänkin tunteja valheellisesti, esimerkiksi 7,25 per päivä – vaikka
pöytälamppu palaisi pitkään yöhön. Jos joku tulevaisuudessa lukee taidelaitosten strategioita ja toimintakertomuksia, hän saa erittäin vääristyneen kuvan siitä
minkälaista elämä oli sälän kulta-aikana.
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Vai oliko mentävä vielä kirjoittamisen
tuolle puolen, oliko kokemus vieläkin
vanhempi? Tuntuiko sälältä kun piti kohentaa nuotiota, nylkeä hirveä ja samalla
pitää vahtia luolan suuaukolla?
Ajatusleikki menee liian pitkälle, uskoisin. Täytyy olla jotakin jonka näkee arjen matriisia ylevämpänä ja merkityksellisempänä, jotakin joka vaatii idealis-
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”LEIPÄÄNTYJÄLLÄ TÄYTYY OLLA
MAHDOLLISUUS OLLA LIEKEISSÄ.”
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mia, idealismin kokemusta, jota jokin muu toiminto
voi häiritä.
En usko että esimerkiksi R-kioskin myyjällä on sälää. Sälä on siinä työssä substanssi. Se on vain työtä.
Ketä vastaan R-kioskin myyjä taistelisi? Ei ole mitään
elintä joka lähettäisi sähköpostia siitä, että Mars-patukat on nyt lähetettävä Japaniin vaihtoon, saatikka rahoittajia kysymässä mihin kellonaikaan Raider-patukat pantiin mihinkin hyllyyn.
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Topelius valitti jo 1800-luvulla siitä miten ”nykyihmisen” elämä oli yhtä hässäkkää, että ihme jos kukaan pystyi mihinkään keskittymään kun postirattaat hurahtelivat eri suuntiin ja kaikilla oli niin
hirveä kiire. (Tänä päivänä on vaikea eläytyä siihen
millaista elämä silloin oli, mutta ehkä tässä on keskeistä havaita kokemus.)
Ja jotakuinkin tällaisen kokemuksen analyysi on
keskeistä saksalaisfilosofi Walter Benjaminin 1930-luvun tuotannossa. Kokemuksen fragmentoitumisesta Benjamin kirjoittaa lähinnä työnteon muuttumisen kautta, sekä ihmetellessään sitä miten taiteen kokemuskin on muutoksessa (”nykykatsoja” ei enää tuijota taulua keskittyneesti tunnin ajan). Tivolin, tehtaanpiipun ja nopean leikkauksen katkoman elokuvan
varjossa elämä oli yhtä ja samaa konemaisesti rytmitettyä hässäkkää.
1920- ja 1930-luku ovatkin varmasti olleet, Henry

Fordin ja Neuvostoliiton uudistajien jalanjäljissä, sälän
kiihkeintä kasvuaikaa. Eksistentiaalifilosofi Martin Heideggerin ”Das Man” kuvasi jokapäiväistä puheen ja tekojen sälään arkistunutta ihmiskonetta. John Dewey käsitteli fragmentoitunutta arkikokemusta (experience) vastakohtana tärkeälle pitämälleen Kokemukselle (an experience). José Ortega y Gasset kirjoitti siitä ettei vanhoissa kirkoissakaan pystynyt enää keskittymään, sillä ne olivat täynnä turisteja.
Pragmatistinen, kriittis-marxilainen ja fenomenologinen estetiikka syntyvät siis kaikki dialogissa sälän kanssa. Kokemus sälästä – fragmentaatio, nopea elämänrytmi (ajan puute) ja katkonainen eksistenssi (kaduilla tönivät ihmiset, puhelimen sointi) – sysäsi näin taidefilosofiankin uusille raiteille, objekteista ja esityksistä sen pohtimiseen, miten ne koetaan. Siihen tarvittiin kokemuksen
käsitteen kriisi. Moderni maailma oli haastanut perinteiset kokemuksen tavat.
Heideggerille länsimaisesta, kasvavan juurettomasta
kulttuurista tuli jotakin sellaista, jonka takaa, modernin
alkuhämärästä, oli yritettävä löytää (romanttisia) polkuja
takaisin siihen että nähtäisiin kaikki kielen ja kulttuurin
alkuperäiset mahdollisuudet. TV ja radiokin olivat maailmoja, jotka eivät olleet kykeneväisiä pystyttämään todellista maailmaa – konstituoimaan kulttuuria. Lopulta,
säälittävästi, natsien primitivistiset soihtukulkueet tuntuivat ainoalta ratkaisulta ongelmaan. Oliko sälän arvaamaton, äkkinäinen kasvu osasyyllinen 1930-luvun poliittiseen pimeyteen?
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Leipääntymisen liittyminen töihin joita määrittää intohimo ja jonkintasoinen
vapaus lienee itsestään selvää. Vastaavasti, jos työ on suorassa suhteessa tarpeisiin, siinä ei voi olla sälää. Tässä mielessä
Karl Marx on oikeilla jäljillä puhuessaan vieraannuttavasta työstä. Jos kalastat syödäksesi, työ on elimellinen
osa olemistasi.
Intohimotyössä leipääntyjän ei puolestaan tarvitse
olla filosofi, taiteilija tai keksijä – mutta hänen on oltava vähintäänkin mainosmies, kustannustoimittaja tai
kirjaostoista vastaava kirjastonhoitaja. Tai sitten työhönsä poikkeuksellisella intohimolla suhtautuva yksilö,
se joku joka kohottaa kampaajan, lihamestarin tai talonmiehen työn taiteeksi.
Leipääntyjällä täytyy olla mahdollisuus olla liekeissä. Työn merkityksen on kohottava ansaintalogiikan
yläpuolelle.
Sälän ongelma on sen asettuminen keskittymisen,
syvällisyyden ja kaiken sellaisen tielle, jossa ihminen
voi kuulla itseään, olla yhteydessä itseensä.
Kukaan ei löydä itseään sälästä.
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Foininkialaisilla oli vakuutusyhtiöitä ja
roomalaisilla raskas hallinto, mutta toisaalta antiikki antoi meille Sokrateen ja
Diotiman – suullisia, kärkkäitä ja älyllisesti estottomia vapaa-ajattelijoita.
Se antoi meille myös ensimmäisen kyynikkomme (kr. kynikos = koiramainen), Diogenes Sinopealaisen. Diogenes karaisi itsensä sään vaihteluita vastaan
asumalla ”tynnyrissä”. Mitä luultavimmin kyseessä oli
viinin varastoimiseen tarkoitettu valtava amfora (vrt.
Hong Kongin köyhälistön yksiöt).
Klassisista kyynikoista puhuttaessa painotetaan as-

ketismia ja karnevalismia, mutta itse olen ajatellut
Diogeneksen ratkaisua ensimmäisenä reaktiona filosofian leipääntymistä vastaan. Sokrateen jalanjäljissä filosofian valtikan oli ottanut haltuunsa Aristoteles, kaiken umpitylsän systematisoimisen ja luokittelun äiti – Diogeneksen aikalainen.
”Kynikos”, koiramainen, oli luultavasti haukkumasana – sillä viitattiin ehkä rakkimaiseen räksytykseen. Mutta kyynikoiden esikuvalla oli myös uranvastainen henki. Kun Aleksanteri Suuri (jonka opettaja Aristoteles oli) saapui katsomaan outsider-filosofia, Diogenes pyysi tätä väistymään, jottei tämä olisi auringon tiellä.
Kuten Peter Sloterdijk esittää Critique of Cynical Reason -teoksessaan (1983), kyynisyys-sana on liikaa keskittynyt kielteiseen kyynisyyteen, mustavalkoiseen resistanssiin ja hedelmättömään ylikriittisyyteen, samalla kun on unohtunut kyynikon alkuperäinen merkitys. Sloterdijkin teos on läpijuoksu kriittisten rakkikoirien historiaan.
On eri tavalla koiran hommaa asettua leipäännyttävien rakenteiden ulkopuolelle, puhua totta ja asettaa itsensä alttiiksi, kuin se koiran homma johon ihminen romahtaa ryhtyessään matriisin osaseksi.
Koiran tehtävä on nähtävä oikein. Se on elämistä
välittömässä yhteisöllisyydessä. Se on haukkumisen
iloa – ei pelkkien paskatöiden orjuuttavaa arkea.
Rakkikoiran ei tarvitse olla populisti, puhua suoraviivaisesti valtarakenteita vastaan, mutta hänen on
keskityttävä olennaiseen. Koiran intensiteetti on aina kympillä niin makupaloja kerjätessä kuin muiden
jätöksiä haistellessa – tai levätessä. Koiran elämä on
keskittymistä, yksi asia kerrallaan – ja paljon lepoa.
Se on elämistä hetkessä. Koiran on mahdoton rakentaa elämäänsä valheelle. e
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Laitosteatterinäyttelijän päiväkirjasta atsajrik
Suomalainen laitosteatterinäyttelijä
tekee kuusipäiväistä työviikkoa ja
kaksiosaista työpäivää klo 10-14
ja 18-21.30. Näyttelijä Liisu Aurasmaa
piti kuukauden päiväkirjaa siitä,
miltä se tuntuu.

teksti • liisuaurasmaa
kirjoittaja on Seinäjoen
kaupunginteatterin näyttelijä

Perjantai 19.9.2014

Illalla esitys, yleisöä noin 90 henkeä, osa katsomoa siis
tyhjänä. Nokka tukossa ja olo hutera, flunssaa pukkaa.
Antaa paljon kun jengi nauraa mun jutuille ja reagoi
siihen mitä teen, se on tän lajin hienous. Ilman yleisöä
ei tulis mitään, ilman niiden reaktioita ei olis mitään –
eikä ilman kollegoita.
Tää juttu mitä tänään vedettiin oli yhteistyötä. Aina
se ei ole, mutta tänään oli. Tästä esityksestä opin sen,
että muita ei voi muuttaa, vain itsensä. Opin sen todella konkreettisesti. Tunne on hieno! Aina voi oppia ja
kehittyä ihmisenä. Joku turvautuu tuttuun ja turvalliseen mutta ei mun tartte, mä voin mennä omia polkujani. Huikeeta sekin, täytyy vain uskaltaa!

Lauantai 20.9.2014

Kaksi esitystä takana, täydet salit ja ääneni annoin.
Flunssassa työn tekeminen on usein äänen surma mutta minkäs teet. Tätä se on, teatterityö, itsensä uhraamista taiteen ja yleisön alttarille. Onhan toki viikossa
yksi vapaapäivä, jolloin saa levätä.
Yhteishenki alkaa rakoilla, niin kuin arvelinkin. Todelliset minät palaavat taas näyttämölle. Yritän pitää
mielessäni oivallukseni, että vain itseäni voin muuttaa,
en toisia. En saata kuitenkaan ymmärtää miksi näyttelijät usein kilpailevat toistensa kanssa. Miksi kilpailla,
kun olemme kaikki samassa veneessä? Ei se ole muilta
pois, jos toisen kohtaukset saavat paremmat naurut tai
itkut. Miksi nokin toista virheistä, mutta en koskaan
kehu ansioista? On vaikeaa sanoa, että olitpa hyvä tänään. Mitä siinä menettää?
Ihmisten naurut ja reaktiot kyllä kannattelevat. Ne
herättävät uutta virtaa. Heille tätä työtä jaksaa tehdä

vaikka vaikeammassakin porukassa. Kyllä sitä on vaan
niin etuoikeuttu, että ei viitsisi valittaa.
Mutta väsyttävää tämä toisten tunteiden skannaus.
Koko ajan on oltava herkillä, että mistä kukin kana kusee, ettei vaan jää mikään huomaamatta, joku kulmakarvan kohotus tulkitsematta. Ja maanantai kauhistuttaa. Jatkuu uuden jutun teko. Kuukausi sitten, kun sitä viimeksi tehtiin, olin aivan lukossa, en ymmärtänyt
roolistani mitään, en tekotavasta.
Voi saakeli tätä kauhuntasapainoilua.

Maanantai 22.9.2014

Aivan kamala päivä. Roolihenkilöni on täysin turha tässä tulkinnassa, siis aivan käsittämätön. Voin toki elää tämänkin yhtälön kanssa. Mutta miten kertoa
maailman hyvyys muutamalla hassulla kohtauksella ja
muutamalla virkkeellä, se on mielestäni mahdoton tehtävä. Ja miksi juuri minulle lankeavat nämä hyviksen
osat? Ne ovat maailman epäkiitollisimpia. Voi luoja,
miksi en saa olla paha, kova, julmakin?
Suhde ohjaajaan on jännitteinen. En jaksaisi ryhtyä
selvittämään välejä.
Viime viikolla ensi-iltaan tulleen näytelmän ohjaaja
oli avoin kaikille ideoilleni ja sain ratkoa monta kohtausta. Koin siitä valtavaa tyydytystä ja sain iloa tekemiseen. Nyt saan taas olla toisen mielivallan armoilla. Se
aiheuttaa minulle selkeän asenneongelman, josta minun on päästävä eroon ja pian.

Tiistai 23.9.2014

Olen alamaissa. Haluan olla luova, enkä vain sätkynukke, jota voi vääntää ja laittaa tanssimaan pillinsä
mukaan. Perhana että sapettaa ja kiukuttaa. Mutta mi-

tä se hyödyttää?
Eräs keski-ikäinen suomalainen ohjaaja sanoi, että
tyhmä näyttelijä on ohjaajan kannalta hyvä näyttelijä,
koska se on niin tyhmä ettei pysty kyseenalaistamaan
mitään vaan tekee kaiken mitä ohjaaja pyytää.
Ajattelen liikaa, olenko siis huono näyttelijä? Olen
monasti ollut vaihtamassa alaa, mutta vielä en ole ollut
tarpeeksi rohkea. Tänään se oli taas lähellä.
Seurauksena on myös se, että alan ohjata pukuhuonetovereita sivusta. En malta, en voi olla sanomatta, että se toimisi varmasti paremmin näin tai noin. Tunnen
siitä huonoa omaatuntoa. Järkyttävä kierre.

Keskiviikko 24.9.2014

Kotirouvana koko päivän, ei tarvittu harjoituksissa.
Mun osa on niin saakelin pieni, ettei harjoituksia kyllä varmasti tule kertymään montaakaan saati sitten palautetta. Ei minua kukaan huomaa. Aivan joutava roolihenkilö.
Tällainen olen, norminäyttelijä. Jos 2,5 tunnin jutussa on lavalla korkeintaan kymmenen minuuttia, se
tuntuu ihan helkkarin turhalta. Repliikkejä ei ole kuin
sivun verran yhteensä. Nekään eivät mene päähän.
Se on nyt asenteesta kiinni. Mun on pakko laittaa
tämä negatiivinen energia johonkin muuhun kuin tähän naurettavaan ruikutukseen. Saisin olla kiitollinen
että on töitä, kaikilla ei ole.
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Torstai 25.9.2014

Paras päivä tällä viikolla. Ei harjoituksia mutta olen ehkä löytänyt ratkaisun siihen kuinka perustelen olemassaoloni näytelmässä. Se helpottaa. Ei ahdista enää yhtään niin paljon.

tehdasvalmisteinen hihnapulla
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sajrikäviäp
Sunnuntai 28.9.2014

Pienen naisihmisen katkeraa tilitystä:
Perjantaina puhuttiin pienessä porukassa ohjaajan
kanssa meidän kohtauksista. Kun esitin oman käsitykseni henkilöistä ja sisällöistä, tajusin että tässä mulla on nyt ohjaaja, joka kuuntelee vain omaa tulkintaansa. Jos uskaltautuu sanomaan oman mielipiteensä, joutuu silmätikuksi tai sitten ei huomata ollenkaan. Olen ainoana naisena porukassa ja joudun näyttelemään nuorta poikaa koska nuoria miesnäyttelijöitä
on meillä liian vähän. Ei siinä mitään, mutta sapettaa,
kun mun päälle puhutaan ja mun ideat omitaan.
Mutta hei, tää on miesten maailma, niiden kerhot
jyrää.
Perjantain ja lauantain esitykset meni hyvin. Salit täynnä ja jengi mukana, ei sitä enempää sen suhteen voi toivoa – paitsi ettei kukaan sooloilisi, kosiskelisi yleisöä, eikä kukaan olisi kateellinen kenellekään.
Sitä täällä riittää. Aina on toisella paremmat roolit, paremmat vaatteet, parempi ääni, paremmat työajat. Harvoin kuulen ihmisten töissä sanovan, että elämä on ihanaa. Aina on jotain valitettavaa, varsinkin
töistä ja johtajista. Mutta ei se niin helppoa ole. Meitä on monta sukupolvea näyttämöllä ja kaikilla meillä
on omat tapamme selviytyä. Kaikki laittaa peliin sen
oman vahvimman puolensa. Ja jos on sillä päällä, että nyt mä tartten sen huomion ja ne naurut – vaikka
pallon pitäs olla jossain ihan muualla – niin miksipä
ei. Kunhan mulle vain riittää katsojia.
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Keskiviikko 1.10.2014

Jos ohjaaja ei näe näyttelijää, huomioi jokaista pik-

ku tarjousta, jonka hän omasta selkänahastaan riuhtaisee,
muuttuu näyttelijä näkymättömäksi, turhautuu ja ajattelee: työlläni ei ole merkitystä, kukaan ei edes katso mitä
teen, on aivan sama olenko täällä.
Itsekin olen näitä tunteita tuntunut tässä teoksessa,
myönnetään.
Katsoessani harjoitusta tänä iltana, en voinut välttyä
ajatukselta ettei kukaan tätä tarinaa halua kertoa, kaikki me näyttelijät haluamme vain olla näkyviä, kuuluisia ja
päästä lehteen.
Pelko on pahinta. Pelko meitä kaikkia tuolla työssä ohjaa.

Torstai 2.10.2014

Olen väsynyt, aivan todella väsynyt. Tekee mieli vaihtaa
alaa...
Työryhmässä kaikki ovat niin helkkarin tyytyväisiä ja
niin todella inessä kun on niin helvetin hieno ohjaaja, että kaikki haluaa suojella sitä. Vain minä olen vihainen ja
epäkohtelias. Ajattelen liikaa. En jaksa keskittyä vain itseeni vaan haluan nähdä itseni kokonaisuudessa. Ja jos en
sitä näe, turhaudun valtavasti.
Aivan perseestä koko teatterityö. Mun pitäis tehdä jotain muuta, se on ihan selvää.

Maanantai 6.10.2014

Kolmatta päivää sairauslomalla. Ääni meni perjantain esityksessä.
Ensimmäistä kertaa elämässäni en tunne mitään syyllisyyttä siitä, että kaksi esitystä jouduttiin perumaan vaikka salit oli täynnä.
Äänihuulet on väsyneet tulehduksen kourissa tehdys-
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tä työstä. Ne eivät ota kiinni toisiinsa niinkuin pitäisi. Tämä on se yleinen ongelma: kun flunssa iskee, sitä ei katsota tarpeeksi vakavaksi syyksi olla poissa harjoituksista.
Näyttelijälläkin on oikeus sairastaa. Myös vaikeassa
taloudellisessa tilanteessa. Olen ehtinyt miettiä sitä paljon. Kaupunki leikkasi tämän talon ensi vuoden budjetista 220 000 euroa. Aivan mieletön summa! Miten
tästä eteenpäin voi toimia enää normaalisti, muutoin
kuin laittamalla meidät määräaikaiset pois?
Vauvan syntymän jälkeen olen tuudittautunut hyvään oloon ja lopettanut itseni haastamisen ja kehittämisen.
Mun on ryhdistäydyttävä, etten vaivu johonkin ihme alhoon.

Tiistai 7.10.2014

Neljäs päivä sairauslomaa ja alan jo vieraantua työstä.
Näinkö nopeasti se tapahtuu? Näiden päivien valossa
näen itseni helposti kotiäitinä, joka vain harrastaa teatteria vapaa-ajalla. Tässäkö on ratkaisu kaikkeen?
En ole koskaan sen jälkeen, kun aloitin työelämässä
vuonna 1996, ollut näin valmis poistumaan tästä järkyttävästä oravanpyörästä.
Kuinka moni meistä teatterintekijöistä tahtoo kehittyä ihmisenä saati tekijänä?
Ei ole kauankaan siitä kun työtoverini ilmoitti harjoituksissa, ettei hän ole tullut tänne mitään oppimaan,
vaan tekemään työtä. Anteeksi mitä, ajattelin. Mun
mielestäni teatteri ei ole mitään muuta kuin jokapäiväistä oppimista. Koskaan ei ole valmis ja aina on parannettavaa. Mutta useimmat meistä ovat täällä vain

töissä. Sen voi panna merkille kokouksissa, joissa yritetään virittää taiteellista keskustelua. Ajanhukkaa,
ajatellaan, että tämänkin ajan olisin voinut käyttää
työntekoon!
Teatterin kannalta se on mielestäni erittäin valitettavaa. Teattereissa tulisi olla vain tekijöitä, jotka ovat
kiinnostuneita teatterista taiteena ja sen kehittämisestä. Vaikka pidän itseäni täysin duunarina, ns. vanhan
ajan duunarit eivät mielestäni teatteriin kuulu.

Perjantai 10.10.2014

Pakko sanoo, että tuntuu aikamoiselta lastentarhalta
ja hullujenhuoneelta tämä rakas työmaa.

Torstai 23.10.2014

Meillä on kahden päivän päästä ensi-ilta. Se on mahtavaa. Olen väsynyt harjoittelemaan ja henkisesti väsynyt melkeinpä kaikkeen. Työ, työ ja työ. Tässä pikkulapsiperheessä, kun omaa aikaa ei ole, alkaa työkin tuntua työltä. Kuusipäiväistä työviikkoa elokuusta lähtien ja seuraava tauko jouluna, auts.
Työ teatterissa on merkillistä. Sitä ei voi verrata mitenkään normaaliin työpaikkaan tai -yhteisöön.
Teatterissa pätevät villin lännen lait. On turhaa odottaa näyttelijöiltä hyvää käytöstä ja toisten kunnioitusta, kun huomio on aina omassa itsessä, kehossa ja
minuudessa. Näyttelijän työ on kuuntelemista ja reagointia. Mutta jos kuuntelemisen taito puuttuu, alkaa näytellä yksin. Se sopii monologiin, mutta ei ensemble-työhön.
Muista, että vain itseä ja omaa käytöstä voi muuttaa, ei toisia. e
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PALSA
– IHMISEN
KUVA

Mitä kaikkea ohjaaja Kristian Smeds pisti Kalervo Palsan
arkkuun? Mitä sieltä nousi? Ja mitä sinne ei koskaan
laitetakaan? Eli mitä Palsa – ihmisen kuva -esityksen
perusteella voidaan ennustaa siitä, minkälaista on sen
Smedsin taide, joka aloitti juuri viisivuotiskautensa
Kansallisteatterin uudessa residenssiohjelmassa.

Rosa Liksom & Kristian Smeds,
Kansallisteatteri 22.10.2014
teksti • jannesaarakkala
valokuva • ainonieminen
lippugrafiikka • pietupietiäinen

uja, DOKUMENTTEJA

irjailija Rosa Liksomin ja Smedsin yhdessä kirjoittama Palsa alkaa Kansallisteatterin suurella
näyttämöllä klo 23:59 ja kestää melkein kolme
ja puoli tuntia. Yleisö johdatetaan näyttämölle rakennettuun katsomoon, joka kehystää puolikaaressa pyörölavaa. Sen keskellä on muusikko Timo Kämäräisen
yhden miehen orkesterin esiintymiskoroke. Siellä makoilee myös bikiniasuinen nainen, jota esittää kirjailija Aina Bergroth. Pyörölavan reunaan astuu Smeds.
Hänellä on taitelijahattu päässä. Hän on Kalervo Palsa (1947-1987), nelikymppisenä alkoholismiin kuollut
kittiläläinen kuvataiteilija. Lava alkaa pyöriä. Olemme
Keskiyön Kansallisteatterissa.
Esitys on jaettu kolmeen näytökseen, Kotiinpaluu,
Ulkomaanmatkat ja Lopullinen lähtö.
Viimeisessä näytöksessä Palsa raahaa arkkua perässään, jonka kyljissä lukee ”kuolema” ja ”intohimo”.
Äkkiä Smeds astuu ulos Palsan roolista ja ryhtyy puhumaan siitä, mitä hän henkilökohtaisesti aikoo haudata arkun mukana: pohjoisen suvaitsemattoman vihakulttuurin, joka Palsan tyyppisiä mieskohtaloita tuottaa, ja sen uhriksi asettumisen tradition jossa uhrin ainoa mahdollinen kosto on tuhota itsensä. Sitten Smeds
sanoo:
”Ei mun ole pakko tehdä taidetta. Miksi mä tekisin
taidetta kun mä voin yhtä hyvin runkkia rauhassa. Ei
taiteen uusi nousu ainakaan tästä äijästä lähde.”
Smeds asettuu arkkuun jääkuutioiden sekaan makaamaan ja sulkee kannen.
Taiteilija on kuollut, Smeds ja Palsa.
Mutta sitten arkun kansi aukeaa...

ARKKUUN JÄÄ...
RISTIRETKET ULKOMAILLE JA
KATSOMOSSA ISTUMINEN
Vuonna 2012 teatterinjohtaja Johan Simons kutsui Smedsin rakentamaan Münchener Kammerspielestä kansainvälistä teatteria, joka olisi avoin erilaisille estetiikoille ja traditioille. Smeds kutsui mukaansa taiteilijoilta Suomesta, Virosta ja Unkarista ja ryhtyi hommiin. Päämateriaalina oli Dostojevskin Rikos
ja rangaistus, mutta Smedsin kassista löytyi myös pohjoinen ulottuvuus: Kiasman Kalervo Palsa -retrospektiivin näyttelyjulkaisu vuodelta 2002, jossa kuvien lisäksi häntä kiehtoi erityisesti Palsan viimeisistä vuosis-

ta kertova Liksomin novelli ”Vincent van Gogh on the
Road”. Havainnollistaakseen työryhmän saksalaisille
jäsenille harjoittelumetodiaan, jossa kaikki demoavat,
Smeds teki novellin pohjalta rykäisyn, jossa hän laukkasi kirveen kanssa ja muusikko Timo Kämäräinen, silloin vielä uusi työtuttavuus, tuuttasi kitarastaan pohjoista soundia.
Siitä alkoi Palsa-esityksen tarina, jonka taustalla
kummittelevat Smedsin isot esikuvat pohjoisesta; Palsa,
Timo K. Mukka ja Reidar Särestöniemi.
”Saksan keikan jälkeen, Palsan tehdessä tuloaan, tajusin että mä kuulun samaan heimoon, samaan pohjoiseen traditioon”, Smeds sanoo, ”ja että helvetti, jonkin
minussa täytyy radikaalisti muuttua, mun täytyy pitää
itsestäni huolta tai hukka perii. Kaikki nää pohjoisen
kaverit on lähteneet täältä aivan liian nuorina.”
Münchener Kammerspielen ensi-illassa lokakuussa
2012 nähtiin Der imaginäre siberische Zrikus des Rodion
Raskolnikov (Rodion Raskolnikovin imaginäärinen siperialainen sirkus) – ja Smeds koki juosseensa päin seinää. Häntä oksetti, niin kuin aina uransa käännekohdissa.
”Työryhmästä ei syntynyt prosessin myötä ensembleä. Se on aina ennen tapahtunut mun esityksissä. Kaikki on aina rakastanu tehdä töitä mun kanssa ja
ne on aina tehty kimpassa. Nyt oli edessä toisenlainen
jengi. Saksalaisten brechtiläinen traditio oli aivan toinen kuin tää mun, sanoisko itäisempi ja pohjoisempi,
eikä me löydetty sellaista yhteistä kieltä, että kaikki ois
voinu olla lopputulokseen, saati prosessiin, tyytyväisiä. Ja mä olen aina niin helvetin lojaali. Mä aina ymmärrän. Mä puhuin saksalaisille kuin ruuneperi, että
ne ymmärtäis mistä mä tulen ja mitä mä ajattelen teatterista ja taiteesta – ja se oli kaikki ihan turhaa. Ei niitä vittuakaan kiinnostanu, paitsi oma asemansa teatterissa. Ne ei todellakaan olleet auki sille Simonsin isolle
idealle. Tän mä tajusin vasta jälkikäteen: kaikki ei ole
yhtä lojaaleja kuin minä, kaikki ei ole yhteisellä asialla
eikä kaikki pyri yhteiseen hyvään. Mä olin yksinkertaisesta liian naiivi ja idealistinen. En hahmottanut työtilannetta oikein. Se oli mun suurin virheeni. Mä poltin saatana perskarvani siinä loputtomassa tykötulemisessani.”
Smeds sai tarpeekseen kansainvälisestä teatteriyhteistyöstä. Siihen keskittynyt Smeds Ensemble on ainakin toistaiseksi väännetty hiljaiselle liekille. Smeds ha-
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”MÄ TAIDAN OLLA AIKA KUMMALLINEN ÄIJÄ.”

luaa pysyä kotona Suomessa ja mennä omien sanojensa
mukaan hyvin valaistuun huoneeseen.
”Mä pistän oven lukkoon, keitän pannun kahvia,
laitan paperin pöydälle, otan kynän käteen ja mietin:
rupeeko tulemaan? Ilman että kasaan jonkun ryhmän
ympärilleni. Kansiksen pesti mahdollistaa sen.”
Ehkä se mahdollistaa Smedsille myös uudenlaisen
työnkuvan. Hän kertoo saavuttaneensa Saksassa saturaatiopisteen ohjaajana, joka esitystä rakentaessaan istuu aina katsomossa.
”Mä olen ollu siinä tilanteessa tuhansia kertoja. Siis
tuhansia. Mä olen aikalailla nähny sen sosiaalisen rakenteen.”

ARKUSTA NOUSEE...
PERFORMANSSIN HENKI
Jo pelkkä Palsan esitysaika kertoo paljon. Se toimii
suggestiona. Kun suostuu keskiyöllä teatteriin, on valmis kohtaamaan jotain epätavallista. Ja siltä yleisössä tuntui. Me olimme ehdottomasti avoimempia kuin
kello 19.
”Sä teet diilin alitajunnan kanssa siinä”, Smeds sanoo. ”Enkä mä halunnut vääriä ihmisiä katsomoon,
sosiaalisia teatterissakävijöitä, tai sellaisia, jotka ei tunne Palsaa ollenkaan.”
Sen verran perinteitä esitys kunnioittaa, että se sisältää tarinan. Smeds tähdentää, että hän tekee esityksiä
ihmisille, ei muille taiteilijoille. Siksi Palsassa on mutkaton suhde yleisöön ja tarina, näin päättelen. Tarina
ei ole kronologinen, mutta pala palalta esitys luo selkeän kuvan pohjoisen miestaitelijan kohtalosta.
Smedsin mukaan se on myös kuvaus sodanjälkeisestä sukupolvesta, joka tiivistyy Palsan hahmossa.
”Se taakkansa alle lyyhistyvä kaveri, jossa on voimaa, vastuuntuntoa, lahjakkuutta, urheaa luonnetta,
mutta joka niistä huolimatta sortuu. Eikä siinä prosessissa ole huumorin häivää.”
Mutta esityksessä on huumoria. Siinä on luonnos-

maisuutta, improvisaatiovaraa, henkilökohtaisuutta ja
lähes installaatiomaista kuvallisuutta. Tämä yhdistelmä
puhaltaa tarinankerronnan kehikkoon performanssin
spontaanin hengen.
”Palsa vaihtoi tekniikkaa koko ajan, se maalas tahallaan väärin, peitti jälkiä, vähän niin kuin mäkin teen,
että mennään vähän niinkö rajoilla. Siinä mä tunnistan
tiettyä teknis-esteettistä hengenheimolaisuutta.”
Vaikka Palsa rönsyilee niin kuin Smedsillä tuppaa
rönsyilemään, esitys ei kuitenkaan ole yhtä täyteen pakattu kuin hänen edelliset työnsä. Palsassa ei ole minusta mitään liikaa ja siksi – vaikka Smedsin kädenjälki on emotionaalisesti aina painava, jopa raskas – kokemus on kevyt ja hengittävä.
ESIINTYJÄ, BÄNDIN JÄSEN
Istun Smedsin kotona Vallilassa ja juon teetä. Kehun
hänen roolisuoritustaan Palsassa. Se on minusta hyvin
ratkaistu. Vaikka materiaali on ankaraa, siitä pulppuaa
humoristisia ja ironisia näkökulmia.
”Esimerkiksi se naisenriiausreissu”, minä sanon.
”Se baarihomma?”
”Ihan kuin pitkäkestoisessa performanssiesityksessä,
tai stand-upissa, siinä on yksinkertainen asia, jolla vedätetään ja jota varioidaan.”
”Sehän on ylipitkä.”
”Nimenomaan!”
”Sekin kohtaus vaihtelee. Se ei oo täysin fiksattu ja
kaiken näköstä juttua tulee välillä suusta.”
”Se teki katsomiskokemuksesta just elävän, että sä
päästelit omias. Sellasessa on erilaista energiaa kuin siinä mikä on harjoiteltua.”
”Palsassa on molempia. Tarkkaan reenaattu ei ole
niinkään repliikissä vaan energiakuljetuksessa ja leikkauskohdissa.”
”Totta. Energiatasojen taitteet ja vaihtelut oli selkeät. Samoin näkökulman vaihdokset.”
”Mun ja Kämäräisen yhteistyö on siinä keskeistä.
Se on niin nopee ja herkkävaistoinen kaveri, että en oo

ikinä tavannu. Se ei koskaan soita samalla tavalla. Vaikka mä liidaan, niin Kämäräinen tuuppii koko ajan, välillä myötätuuleen, välillä vastatuuleen. Me ollaan molemmat siellä Palsan hengen sisällä. Kämäräinen on
Palsan vastavoima, kaikki ne kuvitellut miehet, jotka
onnistuu saamaan ne kuvitellut naiset. Siinä on tää dynamiikka. Kämäräinen edustaa myös kaikkia Palsan
elämän auktoriteetteja; isää, baarin pitkätukkamuusikoita, taidekoulunopettajaa, taidekriitikkoa.”
”Siihen mä kiinnitin huomiota. Onks auktoriteetit
sulle iso kuvio?”
”On. Mä tarviin maksimaalisen vapaudentunteen.
Vain silloin mä koen olevani turvassa. Peter Jalakas
Von Krahl -teatterista antoi mulle maksimaalisen vapauden toimia. Raameista sovittiin ja tiesin, ettei se tule mun tontille, ja sama on Mika Myllyahon kanssa Kansallisteatterissa nyt. Se luottamus tulee siitä, ettei ne uhkaa mun juttua, eikä siinä ole mitään arvovaltahiertymää. Mä voin silloin hyvin, eikä mulla ole tarvetta puolustaa tai haastaa. Ja kun mä en itse halua että joku prässää mua, niin minkä takia mä prässäisin
mun työntekijöitä? Tietyllä tavalla mä oon autoritäärinen, mutta toisaalta en yhtään. Mulla ei oo mitään halua vääntää ihmisiä jonkunlaisiksi. Mä en usko siihen.
Välillä on näyttelijöitä, joita tämä vapaus kauhistuttaa.
Ne ei kestä sitä. Semmosia mä ohjaan perinteisemmin,
teen päätöksiä heidän puolestaan, jos he niin haluavat.”
VÄKIVALTAINEN NAINEN
Puolialaston Bergroth ei tee juuri mitään esityksen aikana. Hän oleilee. Hän on ottavinaan aurinkoa, kuuntelee musiikkia korvanapeista, vaihtaa vähiä vaatteitaan, lukee ääneen akateemikko Atte Oksasen sukupuolipoliittista tutkimusta. Ennen kaikkea hän toimii
Palsan himojen kohteena, saavuttamattomana objektina, jolle Palsa näyttää olevan yhdentekevä tapaus. Mitä
pidemmälle Bergrothin päämäärätön oleilu näyttämöllä venyy, sitä kiinnostavammaksi ja monitulkintaisemmaksi hahmo minusta käy.

”Se on naiskeho, joka nauttii itsestään ja on täysin riippumaton”, Smeds selittää. ”Se on palsalaisin kaikista,
niin kova provo, että minä ja Kämäräinen hävitään sille kuus-nolla. Että talon kirjallinen neuvonantaja, joka on siviilissä hyvin hillitty ja aivan helvetin älykäs,
Nuoren Voiman liiton puheenjohtaja, feministi ja mitä
kaikkea, on yhtäkkiä siinä bikineissä loikoilemassa keskellä kansallista päänäyttämöä, se on vittu radikaalia.
Mä en ole Ainaa siihen ohjannu, hän on halunnu tehdä sen juuri näin.”
Nainen ei ole vain olennainen osa Palsan mielenmaisemaa vaan myös kommentti Smedsin kiisteltyyn
naiskuvaan – tai oikeastaan kannanotto.
Smeds kertoo, että Palsaa kävi katsomassa kaksi eri
opiskelijaryhmää Teatterikorkeakoulusta, joiden kanssa
hän sitten keskusteli. Ensimmäinen keskusteluista, joka käytiin näyttelijäopiskelijoiden kanssa, oli Smedsistä
hyvä. Toinen oli katastrofi.
”Se johtui pelkästään minusta, ei ohjaaja- ja dramaturgiopiskelijoista”, Smeds sanoo. ”Mä en vaan pystynyt puhumaan niille kuin kollega kollegalle, koska mä
en tossa esityksessä ole ohjaaja vaan näyttelijä. Mä olin
yhtäkkiä underdog-asemassa ja opiskelijat oli auktoriteetteja. Sieltä tuli erittäin hyviä ohjaajan ja dramaturgin kysymyksiä, eikä mulla yksinkertaisesti ollut kompetenssia vastata niihin, koska mulla on Palsasta vain
näyttelijän dramaturgista ja kokemuksellista tietoa –
asia, jonka mä tajusin vasta keskustelun jälkeen. Tilanne eskaloitui naiskysymyksessä. Mulla hitsas punaiselle,
vedin suojat päälle ja otin aggressiivisen asenteen. Mun
mopo karkasi yleisen tason keskustelusta suoraan yksityisen puolen pöpelikköön. Jäi helvetin huono olo siitä. Että mä epäonnistuin pedagogina.
”Musta löytyy myös paljon myrkkyä ja negatiivista voimaa. Ja nyt ollaan aika kipeellä vyöhykkeellä, jota
mä tulen vielä käsittelemään. Seksuaalisuutta, valtaa ja
naisten väkivaltaa heteromiehen näkökulmasta. Mulla on siinä suossa perattavaa. Yksityisiä asioita, mutta
myös yleisiä. Miehet voi huonosti tässä maassa, monel-
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”NAISTEN ON MORAALISESTI
COOLIA JA OIKEUTETTUA
PUHUA PESÄPALLOMAILOISTA
JA TURPAANVETÄMISESTÄ.”
la tasolla. Naiset on miehittäny suurimman osan vallanpaikoista, esimerkiksi taidepolitiikassa. Festivaalien johtajat on naisia. Naistaitelijoita arvostetaan. Silti
kauheesti projisoidaan sukupuolipoliittisia asioita, esimerkiksi muhun, ja ikävä kyllä ne osuu mussa niin privaatteihin kohtiin, että tekee kipeää. Ymmärtääkö he?
Palsa – ihmisen kuva, sen takana on yksityinen ihminen, joka on tietynlainen. Yleisellä tasolla mä viittaan
tässä esimerkiksi keskusteluun, joka lähti siitä legendasta kun mies soitti avioriidan tuoksinassa hälytyskeskukseen ja pyysi apua. Hälytyskeskuksen vastaus oli:
’Otatsä muijaltas pataan?’
”Tuntuu että naisten on moraalisesti coolia ja oikeutettua puhua pesäpallomailoista ja turpaanvetämisestä,
taideskenen sisällä varsinkin. Mä olen saanut kohdata tällaista väkivaltaläppää naiskollegoilta pitkin matkaa. On tullu bissee naamalle baarissa ja muuta pikku purtavaa. Näiden naiskollegojen henkilökohtaisesta
elämästä en tiedä mitään, mutta omastani tiedän. Mulla on väkivaltaan, niin fyysiseen kuin henkiseen, hyvin
henkilökohtainen ja konkreettinen suhde, ja se ei ole
mitään teoriaa. Se sattuu, se vahingoittaa ihmistä – ja
jälki on pahaa.
”Siitä moraalisen ylivallan ja väkivaltaläpän sävyttämästä mieskritiikistä on tasa-arvo ja dialogisuus aika kaukana, vaikka juuri niitä penätään. Mä ymmärrän
mistä se poliittinen aggressio ja vääryydentunto tulee,
ei siinä mitään, se on täysin kirkasta tavaraa. Sen takia mä olen pitänyt turpani kiinni tähän asti ja antanut
naisten ryöpyttää. Mutta siitä altavastaajan asemasta
tulee jossain kohti mitta täyteen. Varsikin kun oma kokemus on, että mua ei oikeasti haluta edes nähdä, vain
joku projisointi tai kuvitelma minusta.”
Smeds vetää henkeä ja jatkaa:
”Mulle on ihan sama teenkö mä miesten vai naisten
kanssa töitä. Ne on ihmisiä. Ja onneksi feminismiä on
myös ruvettu rakentamaan yhdessä. Yhdessähän se pitää in end of the day tehdä. Mä olen aina ajatellut, että
minä ja mun sukupolven miehet, ja meitä nuoremmat,

ne fiksuimmat joita on paljon, on kaikki feministejä.
Mutta ilmeisesti ainakin mä olen sitten vääränlainen.”
Lyhyen hiljaisuuden jälkeen Smeds lisää:
”Mä taidan olla aika kummallinen äijä. Mä en ole
koskaan ennen aatellu niin. Se ei ole hyvä tai huono
asia, vaan fakta.”

MITÄ ARKKUUN EI KOSKAAN
LAITETAKAAN...
ESINEET
Kaikilla taitelijoilla on juttunsa ja pakkomielteensä.
Eräs Smedsin juttu on näyttämöesineet. Erään mieleenpainuvimmista esineistään hän rakentaa kohtauksessa, jossa Palsa luo jeesusteippiä apuna käyttäen nahkatakistaan ja kahdesta laudankappaleesta päällään
kannettavan hökötyksen, eli teoksen. Kriittisessä työvaiheessa, kun Palsan toinen käsi on jo osa teosta, eikä sitä voi enää käyttää, hän joutuu naulaamaan puun
kappaleet toisiinsa yhdellä kädellä. Se onnistuu vain tukemalla naula puuhun jeesusteipillä. Tähän nykertämiseen kuluu pitkä tovi. Samalla Palsa juttelee työtavoistaan, siitä, kuinka hän luo teoksistaan loputtomasti uusia ”versioita”. Tämä versio on maalauksesta nimeltä
Yksikätinen Kristus, jota Palsa lähtee sitten lapsekkaan
ylpeänä esittelemään katsojille.
”Siinä oli kuvataideteos hienosti käännetty teatterin
kielelle”, sanon Smedsille. ”Se oli myös riemastuttavan
vilpitön kuvaus taiteen tekemisen käytännöstä: näin
vakavaa ja pöhköä se on. Miten kohtaus syntyi?”
”Sieltä improvisaatioiden keskeltä se nousi.”
”Mutta lähtökohtana oli se Palsan maalaus Yksikätinen Kristus?”
”Sellaista työtä Palsalla ei ole.”
”Okei... No sitten mä kuvittelin sen. Mä jo näin
mielessäni sen maalauksen.”
”Koko kristus-tematiikka, joka liittyy Palsaan ja
meikäläiseen, nimeä myöten, on tietenkin siinä.”
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”Totta. Sehän tossa esityksessä oli myös erityistä. Kannanotto kristusmaiseen kärsimykseen, joka on suhun
niin voimakkaasti iskostunut. Palsassa se on mun mielestä monimielisempää kuin ennen. Kärsimystä katsotaan sekä läheltä, eläytyen, että etäältä, ironisoiden.”
”Tietysti se ymmärrys kasvaa matkan varrella mutta
itsetarkoituksellinen kärsimys ei ole kyllä koskaan kuulunut mun repertuaariin.”
SODANJÄLKEISEN SUKUPOLVEN
MIESRUUMIS
Smeds ei ole kärsivä taitelija itse mutta hänen teoksistaan, varsinkin uran alkutaipaleelta, on mieleeni jäänyt
toistuva kuva kristukseen vertautuvasta, sankarillisesti
kärsivästä hahmosta. Kenties juuri tästä kumpuaa myös
se tietty emotionaalinen raskaus, painava sanottava, joka on Smedsille niin tärkeää. Se on kuin isän painava
käsi. Ehkä se on alitajuista. Ehkä se on hänen kehossaan. Niin kuin Palsa tai Kansallisteatterin pitkäaikainen näyttelijä Tea Ista, joka kuoli helmikuussa 2014,
ja jonka muistoa Smeds Palsassa kunnioittaa, Smeds
kertoo kantavansa kehossaan sodanjälkeistä aikaa, sitä
kansaa ja sen psykohistoriaa.
”Vaikka mä olen Tea-vainajaa nuorempi, niin tässä mielessä me oltiin molemmat vanhoja. Se koko kela on vanha.”
Kuulostaa kohtalokkaalta. Voisi luulla, että tätä kelaa emme tule enää koskaan näkemään – mutta pääseekö tiikeri raidoistaan? Voiko taiteilija – tai kukaan –
muuttua munaskuitaan myöten? Tuskinpa. Eikä Smeds
siihen pyrikään, päinvastoin.
”Taiteilijan tärkeimpiä tehtäviä on suojella omaa
taidettaan, omia juttujaan koska ei niitä kuitenkaan
kauheesti oo”, hän sanoo. ”Ne on sun tärkein pääoma
ja jos sä inhimillisen heikkouden takia tärvelet ne sussa
olevat asiat ja ideat, jotka uinuu, niin se on rikos.”
RUNKKAAMINEN
Palsa oli kuuluisa runkkari. Se on koko esityksen läpäisevä teema. Loppukuvassa Bergroth, Kämäräinen ja
Smeds seisovat rampissa ja ryhtyvät kilpailemaan siitä
kenen mälli lentää kauimmaiselle riville Kansallisteatterin tyhjässä katsomossa. Emme pääse näkemään kuka

kilpailun voittaa sillä rautaesirippu laskeutuu väliin.
Runkkaaminen on yksityistä.
Tietyllä tavalla, omia juttuja vatvoessaan, kaikki
taiteilijat ovat runkkareita.
Näen teemassa myös väitteen nykyajasta. Masturbaatio, johon liittyy fantasiointi, on tämän päivän tapa lähestyä seksuaalisuutta. Emme ehkä fyysisesti vastaa sitä kehonkuvaa, jota tavoittelemme, emmekä siksi
kiihotu ihmisistä sellaisina kuin he ovat.
”Sitähän sä Palsassa kuvaat”, minä sanon. ”Että lähestytään, lähestytään sitä naista ja mielikuvat on isot,
mutta todellisuus paljastuukin liian pelottavaksi.”
”Palsallehan se oli äärimmäisen kivulias asia, koko
seksuaalikysymys. Hän oli syvästi onneton siitä. Mutta samalla riemastunut, että minkälaista taidemateriaalia se tuottaa. Tää ristiriita oli ihan hirvee.” Smeds
toteaa.
Ristiriidan toinen ääripää konkretisoituu esityksessä valosuunnittelija ja -ajaja Pietu Pietiäisen esittämässä tekorintaisessa natsiparonittaressa, joka emännöi väliaikaa. Smeds kertoo, että hahmo löytyi vasta
viikkoa ennen ensi-iltaa.
”Mä olin alusta lähtien ajatellu, että fantasiapuvut
koko näyttämöhenkilökunnalle. Kunnon New Orleans -burleskimeininki, leikittelevä seksuaalinen fetisismi. Ja Pietuhan on juontanu ja houstannu monenmoisia tilaisuuksia, ja sillä on kiinnostusta ja ymmärrystä sellaseen estetiikkaan. Se oli ite miettiny sen, että natsitransu, ja sitten Pietu pelleili sillä mun tekstillä treeneissä riikinruotsiksi ja mä että tossa se on, kansainvälisyys! Se tuo vastaväriä tähän kansallismieliseen
fasismiin.”
”Se on hyvä pari”, minä sanon. ”Se miten Palsa
kärsi omasta estoisuudestaan siellä vanhassa maailmassa, jossa ajateltiin että runkkaaminen on syntiä. Ja toinen ääripää on sitten tämä nykypäivän joviaali, burleski natsitransu, jolle runkkaaminen on hyvinvointia
ja lähtölaukaus Suomen uuteen nousuun.”
”Se ei ole pelkkä vitsi.”
”Ei, ei, se on olemassa oleva asia, nykyään se on
just näin.”
”Siihen natsitransuun ei liity mitään kipua tai kärsimystä. Se on olennaista.” e
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Hyvä marginaalitaiteilija. Oletko koskaan kyllästynyt heikkoon
toimeentuloosi? Oletko ehkä haaveillut siitä, että oma palkkasi
ei olisikaan ensimmäinen, joka pudotetaan budjetista rahan
loppuessa? Tai oletko vittuuntunut siihen, että kaikki muut,
teatterin rakentajista siivoojiin ja vahtimestareihin,
saavat palkkaa paitsi sinä? Niin oli Cynthia Hopkinskin.

teksti • tuomaslaitinen

Cynthia Hopkins: A Living Documentary
TBA - Time-Based Art Festival
/ PICA - Portland Institute of Contemporary Art, U.S.A.
14.9.2014

(my own song)
I don’t want to do this anymore
I don’t want to run a non-profit theater company
I don’t know if I ever did
Or if that was someone else’s dream I was fulfilling for
them
Like my collaborators, whom I always paid handsomely
Even when I couldn’t pay my own bills
I lived off credit, I lived off credit instead
And I know I have no one else to blame except myself,
for self-producing elaborate productions without sufficient
funding
But I never meant to become what I am, drowning in
debts I can’t afford to pay!
All I know is: I don’t want to do this anymore,
I don’t want to do this anymore, I don’t want to do this
anymore [...]

A Living Documentary on Hopkinsin omaelämänkerrallinen soolomusikaali. Näyttämöllä on vaaterekki, pöytä, pari tuolia, kasettinauhureita. Hopkins vaihtaa vaatteita ja hahmoja, puhuu, laulaa ja soittaa puhettaan kaseteilta. Hän kertoo omaa tarinaansa siitä, kuinka sai 200
000 dollarin perinnön ja käytti sen esitysten tekemiseen.
Hän perusti teatteriryhmän ja ohjasi menestyneitä teoksia New Yorkissa. Kun rahat loppuivat, hän oli väsynyt,
köyhä ja turhautunut. Hän ei itse ollut saanut työstään
juurikaan palkkaa, menestyksestä huolimatta. Hän tajusi, että taiteilija on aina se, jolle maksetaan viimeiseksi. Hän tajusi, että voi pärjätä taloudellisesti vain luopumalla ryhmästä ja kalliista materiaalikuluista. Hän päätti pureutua tähän ongelmaan ja rajasi tuotantokulut minimiin turvatakseen toimeentulonsa. Lopputulos oli pelkistetty, mutta rikas ja hulvaton soolo taiteilijan taloudelliseen tilanteen kestämättömyydestä ja sitä kautta talousjärjestelmämme arvoista ja ongelmista.
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”I’M A PLAYWRIGHT, BUT I’M ALSO A HUMAN BEING.”

(song of a disgruntled teenage artist)
what if I simply said I’m not gonna take it
I’m just gonna up and quit this game, this bullshit
and these fools can kiss my ass, cause their minds ain’t fast
enough
to catch up with me, and I’m sick of playing
like I give a shit about what they’re saying
when they’re talking NONSENSE and worse
cause they’re just name-dropping ass-licking penny-pinching mother-fuckers
pretending like they’re some HOT SHIT
because they’re so-called art directors – art?
my ASSHOLE’S better looking than the best of their ideas
and in the end they’re nothing more than cheap motherfuckers
cause if you can scrape the change to pay the d.p. tech-y
light guy1, the sound guy, and the crew to build it all
and rent the cameras and the fancy lights
then I don’t see why you can’t pay the actors
cause they make you look as if you know what the fuck
you’re doing
and if you can pay to ship a big-ass set over to some far corner of the globe then I don’t see why you can’t pay the goddamn performers
for giving you a good name
or is it simply that the actors are just lily-livered ass-kissers,
big star wannabes who’ll lick your asshole clean
and then bare their butts
for you to wipe your thousand-dollar shoes upon
when you come through the door
because they’re dedicated to your work - as if it’s worth
sweating for
and I’ll tell you something else:
I’ve had about enough of your pretty pictures
that aren’t worth one hair off the head
of the waitress that you frown upon because you had to
wait for your coffee
well guess what? I have a premonition that she might a spit
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1 “d.p. tech-y light guy” = nörttivalomies-tuotantopäällikkö

in it cause
I am her, I am her! I am her, I am her! I am her, I am
her!
I am her, I am her!
Suomessa keskustelu Hopkinsin esiin nostamista ongelmista sai ansiokkaan puheenvuoron, kun Tarja
Cronberg teki vuonna 2010 Opetusministeriön tilaaman raportin Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo. Cronberg totesi, että yhteiskuntajärjestelmämme
ei tunnista taiteilijan työtä. Esiintyvät taiteilijat kertovat toistuvaa tarinaa siitä, kuinka heiltä pyydetään ilman korvausta esityksiä erilaisiin sukulaisten ja ystävien juhliin. Suvun putkimiestä ei kuitenkaan pyydetä
tarkistamaan juhlapaikan vessoja eikä suvun taksikuskia hakemaan juhlijoita kodeistaan.
Itse sain ensimmäisen kerran liiton hyväksymän
minimitoimeentulon rajan ylittävää palkkaa taiteellisesta työstäni, kun olin työskennellyt kokeellisen
esittävän taiteen kentällä ammattimaisesti kahdeksan vuotta. Tuon kahdeksan vuoden aikana olin tehnyt esityksiä alan keskeisillä kotimaisilla areenoilla sekä ulkomailla edistäen suomalaisen kulttuurin
näkyvyyttä. Kuuntelen Hopkinsin esittämän hahmon luentoa siitä, miten teatterin auloihin sijoitetaan miljoonia, eivätkä niiden rakentajat ikinä tekisi
työtään ilman kohtuullista palkkaa, mutta taiteilijat,
jotka noiden teatterien lavoilla esiintyvät, tekevät sen
ilmaiseksi tai pilkkahintaan. Pystyn samaistumaan
mainiosti. Tehdessäni työtäni vaikkapa taidemuseossa, kaikki museon työntekijät, jotka työpäiväni aikana kohtaan, saavat työstään palkkaa. Minä, tehdessäni taidetta museon täytteeksi, en sitä tavanomaisesti saa, tai ainakaan palkkion määrää ei kehtaa verrata
mihinkään normien mukaiseen toimeentuloon. Resurssit ovat pienet kaikkialla, mutta mistä johtuu, että vain yhden alan ihmisten palkat voi jättää maksamatta, vaikka työ suoritetaan? Onko eettistä pitää yllä taideorganisaatiota, tai jopa kokonaista toimialaa,
joka toimii harmaan talouden periaatteilla? En keksi hyvää selitystä.

(song of an ancient, wizened, celebrated American
playwright)		
Way back, when I was a little kid
I used to hear these funny voices inside of my head
From characters who weren’t really there at all in reality
But now that I am all grown up
When imaginary voices begin speaking
I find myself listening for their potential commerciality
I’m a playwright, but I’m also a human being
I need food and the occasional glass of orange juice to
survive
I’m alive, I am alive! I’m alive, I am alive! I’m alive, I
am alive!
And when I was just starting out
A play would spring to mind, fully formed, imaginary
Unfettered by the question of how much it might actually cost to mount
But early on, I had a big success
My plays became productions that turned into paychecks
My writing became working and my belly became soft and
round
And sometimes I wish I was a child again
Before creation became enslaved by the desires of my
skin
But I’m alive, I am alive! I’m eighty-five, I am alive! I’m
alive, I am alive!
So now, I’m a professional
Plays are commissioned and they’re written by the time they
are due
Whether or not I feel the timing is sufficient for me to finely craft and tune
For although my livelihood depends on me dreaming
My life is not a dream, it’s full of fucking and screaming
And shitting and eating and masturbating in the afternoon
I’m an artist, but I’m also an animal
I need shelter, and a little pot for pissing and for poop to
survive
I’m alive, I am alive! I’m alive, I am alive! I’m alive, I
am alive!

Hopkins ottaa käsiteltäväkseen aiheen, joka tuntuu tulenaralta tai ainakin häpeälliseltä. Itse en lähtisi käsittelemään omia rahaongelmiani suoraan – se tuntuu niin
sisäänpäin käpertyvältä ja itsekeskeiseltä, että nolottaa.
Samoin tuntee varmaan moni taiteilija, varsinkin Suomessa. Täällä apurahajärjestelmä on globaalisti katsottuna niin hyvissä kantimissa, että valittaminen tuntuu
kohtuuttomalta ja henkilökohtaisen elämän käytännön
ristiriidat liian pieniltä. Hopkins kuitenkin onnistuu
tasapainoilemaan vilpittömän yksityisen ahdistuksen ja
yhteiskunnallisen ongelman välissä sellaisella koskettavalla itseironialla, että voin vain ihailla.
Esityksen ytimen rehellisyyttä on vaikea kiistää ja
se toimii myös käytännön eleenä ja toimena ongelman
selvittämiseksi. Jokainen festivaali, joka tilaa A Living
Documentaryn, joutuu väistämättä käsittelemään oman
tuotannollisen rakenteensa eettisyyttä. Minäkin olen
pakotettu miettimään, onko palkkio, jonka Esitys-lehti tarjoaa Hopkinsille oikeudesta käyttää hänen tekstejään (100 euroa), kohtuullinen. Itse saan tämän jutun kirjoittamisesta saman verran, 100 euroa bruttona. Aika halvalla menee, voisi sanoa. Onko tuollaisen
summan maksaminen tai vastaanottaminen epäeettistä? Vai pitäisikö säästellä jutut sille päivälle, jona jokin
taidelehti alkaa maksamaan kunnollista palkkaa? Tehdä
puolet ohuempi lehti?
Rahassa mitattuna taiteen arvostus on heikoissa
kantimissa ja järjestelmässä on jotain perustavalla tavalla epäreilua. A Living Documentary nimensä mukaisesti
dokumentoi tätä arvokriisiä, mutta olisiko meidän syytä ajatella myös pidemmälle? Vaikka henkilökohtainen
näkökulma on tässä äärettömän arvokas ja välttämätönkin lähtökohta, voi yksittäisen taiteilijan poru – ja
myös laajemmin taiteilijakunnan poru – jäädä kriitikiltään liian pinnalliseksi. Esseessään A Liquid Revolution:
For a community without Money, Management, and Political Representation, a we-can-do-it-ourselves economy, a
for-free economy hollantilainen teatteriohjaaja Jan Ritsema määrittelee talouden kaikeksi vaihdoksi, jota ihmisten välillä tapahtuu, ja huomauttaa, että rahatalo-
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(advice from an ancient, dignified lady)
When Beethoven was an old man
After many years of great popularity
He became restless, irritable, discontented
With familiar forms he had mastered
And so he began to turn his attention further inward and
further outward
To the far reaches of space and time, in both directions
And allow himself to be guided by supernatural forces.
And so his music became supernatural; unfamiliar; otherworldly
And against the ears of most people, it jangled.
They found it alarming. It frightened them. They didn’t
like it at all.
And they told Beethoven so.

And so Beethoven was faced with a decision:
To cater to the whims of this world and its benefactors
Or to pay the price of unpopularity for the sake of
satisfaction of his soul.
For a working artist like Beethoven, to deliberately
choose unpopularity
Is to deliberately choose potential poverty.
Beethoven made a decision.
He wrote a letter to God.
It was a contract of employment, and he signed it.
Always remember who you’re working for –
Not these people, not this place –
For all its pristine polished floors, it too is susceptible to
rain and rust.
And so are you, my dear.
And also: every time you open your mouth to speak
about
Fundraising, success, failure, or any other commercial
bullshit
You cheapen yourself.
You take a big messy stinking diarrhetic shit all over yourself.
And no one, not even God, is going to clean that up for
you.
You have to do it yourself.
It’s your choice to make.
Nothing binds you.
You are free. e

TEKSTEJÄ, VIDEOITA, RAPORTTEJA
ESITYSTAITEEN KASAINVÄLISESTÄ MAAILMASTA.
IT’S REALLY COOL!

kuva: Jussi Saivo

us on vain pieni osa tästä. Annamme läheisillemme jatkuvasti valtavat määrät asioita odottamatta tai saamatta niistä maksua. Ritsema ehdottaa, että luopuisimme
pelostamme toisiamme kohtaan ja laajentaisimme tämän anteliaisuuden myös lähipiirimme ulkopuolelle.
Lisäksi hän tarjoaa liukuvaa vallankumouksen mallia:
että emme edes pyrkisi kehittämään uutta talousjärjestelmää teoriassa ennen sen kokeilua vaan aloittaisimme
pienistä teoista, jotka laajenevat ajan myötä kulttuuriseksi virraksi.
Jos Hopkinsin mielestä taiteilijan ei tulisi alistua rahatalouden epäoikeudenmukaisuuksien orjuuttamaksi vaan taistella niitä vastaan, niin Ritsema väittää, että
ongelma on syvemmällä. Hänen mukaansa rahatalouden ongelmat voidaan ratkaista vain perustavanlaatuisella arvomuutoksella. Yksityiskohtien korjaamisen sijaan meidän tulisi luoda vaihtoehtoista järjestelmää.
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LOPPUuKO LEHTI aina
LIIAN AIKAISIN?
Mustekalan lonkerot ulottuvat taidemaailman keskiöstä
uusiin virtauksiin ja marginaaleihin. Lehti julkaisee neljä
teemanumeroa vuodessa sekä viikoittain kritiikkejä ja blogeja.
Kulttuuriyhdistys Mustekala ry:n kustantama lehti
on luettavissa ilmaiseksi verkossa.
Liittymällä yhdistyksen jäseneksi tuet lehden toimintaa.

Ei hätää,
keskustelu jatkuu
verkossa:
www.facebook.com/ESITYS

symposion
esitys #1/15

Taiteen historia on täynnä kapakkailtoja, kännissä ideoituja teoksia ja
humaltuneita unelmia vallankumouksesta – esimerkiksi 1890-luvun Helsingissä
kokoontui suomalaisen hengenelämän renessanssia illanvietoissaan hamuillut
Symposion (”Pidot”) -piiri, johon kuuluivat mm. kuvataiteilija Akseli Gallén-KALLELA
sekä säveltäjät Oskar Merikanto, Robert Kajanus ja Jean Sibelius. Esitys-lehden
Symposion-palstalla taiteilijat tai taiteen parissa työskentelevät juovat pullon
Jaloviinaa ja keskustelevat taiteesta. Känniset puheet nauhoitetaan,
nauhoitus litteroidaan ja kolmas henkilö editoi keskustelun.

Kannelmäaki
24.10.2014 klo 19
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Hedelmistä ja Kristian
Smedsistä tuli mieleen... Mä oon siis ohjannu tosi vähän, pari proggista ja demoja ja tällasii. Mutta kun mä
löydän jonkun asian, et tällä mä pystyn ilmaseen jonkun asian minkä mä haluan ilmasta, niin tuntuu että mä en voi käyttää sitä enää uudestaan, koska se on
tylsää. Ja sit mä oon kumminki tykkäny jostain Smedsin hedelmistä tosi paljon. Mä oon alkanu miettiä, että Smeds on käyttäny niitä omia juttuja, niinku hedelmiä, uudestaan ja uudestaan, tosi pitkään. Et okei, tää
on tän tyypin henkilökohtanen käsiala, se on suuri taitelija kun sillä on tää käsiala. Mä oon ite pelänny toistavani itseäni, mutta viime aikoina mä olen opetellu rakastamaan mun omia maneereita ja ottamaan niitä työkaluiks.
Tellervo Syrjäkari (TS): Et se onki sun omaleimaisuutta eikä leipääntymistä se toisto.
TV: Mut jossain vaiheessa se ehkä muuttuu taas, että se
ei oo enää elävää toistoa, et se on vaan helppo ratkasu,
jostain varastosta napattu, eikä siihen vanhaan juttuun
ole enää mitään uutta kulmaa. Elävyys on se pointti.
Mikä tuntuu elävältä just nyt.
Piia Peltola (PP): Mulla ei oo ollu vielä aikaa leipiintyä missään, tai mihinkään. Mut sit on ihmisiä, joiden kanssa on joskus työskennelly, jotka on jo valmiiksi leipääntyneitä vaikka niiden ura ei ole vielä edes alkanu. Se näkyy niin nopeesti työtilanteessa. Jos joku
on vaikka epävarma ja laiska, et se suojelee itseään sillä laiskuudella, ei opettele esimerkiksi tekstiä kunnolla,
semmosta niinku ylimielistä epävarmuutta. Tää koskee
myös suunnittelijoita. Huonoa työilmapiiriä voi luoda kuka tahansa siitä kulmasta, että ei kiinnosta niinku
mikään. Semmosena mä miellän leipiintymisen. Se on
kylmyyttä sitä omaa työtä kohtaan.
TV: Miten sä oot reagoinu siihen?
PP: No, nalkuttaminen on huono keino. On kokeiltu.
Pitäs uskaltaa kohdata se konflikti ja puhua siitä mikä on ongelma. Oikeestaan se ylimielinen epävarmuus
on pelkoa siitä, ettei suoriudu siitä tehtävästä tai tilanteesta.
TS: Ja se taas ei palvele sitä taideteosta jota ollaan tekemässä, vaan automaattisesti heikentää sen tasoa.
Tuomas Vaahtoluoto (TV):

Klo 21:19

Teatterikorkeakoulun neljännen vuosikurssin ohjaajaopiskelija Piia Peltola on kutsunut kotibileisiinsä toisen vuosikurssin ohjaajakollega Tuomas Vaahtoluodon ja pukusuunnittelija Tellervo Syrjäkarin. Pöydässä on jallun sijasta votkaa, punaviiniä, kaljaa, siideriä sekä sipsejä, pitsaa, hedelmiä ja karkkia. Keskustelunaiheena leipääntyminen.

TV: Yks kaveri kerto et se oli semmosessa parisuhteessa,
et sil oli skidi siinä pyörimässä ja sitte tää tyyppi, jonka
skidi se oli, oli kans taitelija. Niiden arki muuttu sen
skidin myötä sillä tavalla, että sillon kun oltiin sen skidin kanssa, ei voinu miettiä sitä proggista mitä oli tekemässä, että työ piti sulkea pois ja se aika piti pyhittää
sille lapselle ja siinä kävi niin ettäTS: Minkä takia ne pitää erotella toisistaan?

TV: Ai mitkä, työ ja vapaa-aika?
PP: Ei kun työ ja lapsi.
TS: (nauraa)
PP: (ironisesti) Miksei sen lapsen

kanssa voi ajatella niitä työasioita, voi hyvä ihme sentään, siinä säästyisi aikaakin.
TV: Mmm-m, mun mielestä on tosi tervettä, että voi
sulkea sen työn hetkeks pois.
PP: Mitä siitä seuras, kun sen lapsen kanssa ei saanu
tehdä töitä?
TV: Et sulla on se työpäivä milloin sä teet työtä, ja sit
sä voit illalla allokoida siihen hommaan vielä vaik pari tuntia, mut kaikki muu aika sun täytyy pyhittää eityölle, aktiiviselle työn ei-tekemiselle.
PP: Totta.
TV: Se on mun mielestä professionaalisuutta, et pystyy
tekemään sen.
PP: Musta ois tosi arvokasta, että elämässä ois muutakin kuin työ. Ja sitähän ei saa tietää, että onko mitään
muuta, jos kaikissa ihmissuhteissa ja kaikissa tilanteissa voi miettiä työtä.
TV: Mut onkse jotenkin leipiintynyttä sellanen yhdeksästä viiteen? Nick Cave kuulema säveltää niin. Aamulla pianon kansi auki ysiltä ja viideltä kiinni.
TS: Sillä on rutiini.
TV: Mutta se on romanttisen taitelijakuvan vastaista. Et
eihän toi voi olla todellinen taiteilija, ei toi oo intohimonen tai uutta luova, vaan rutinoitunut ja leipiintynyt. Et ei sen taide oo niin hyvää kun jokun ihan vitun
hullun taitelijan, joka vaan räjähtää tähdeks taivaallePP: Keskellä yötä.
TV: Toisaalta sitä kaipaa, että voi erottaa työjutut – eli
sen taiteen tekemisen – vapaa-ajasta. Eikä ota sitä taidetta niin vakavasti. Sillon sitä pystyy tekemään paremmin. Se on enemmän sellasta leikkiä, että mä oon
turvallisessa tilassa missä mä voin improvisoida vapaasti. Ja se matsku mitä silloin syntyy on kiinnostavampaa
kuin jos mä olisin ihan koko keho ja mieli jännittyneenä siinä ja ihan paskana, että mitä tästä tulee. On näköalattomuutta olla sellasessa tilassa.
PP: Niinpä. Mutta jos adrenaliinin määrää voi taiteen
tekemisessä vähentää, niin voiko siihenkin jäädä koukkuun: että haluaa vaan tehdä sen itelleen yhä helpommaksi – ja samalla yhdentekevämmäksi.
TV: Et lopulta se taide kuolee?
(tauko)
PP: Mun on iltaisin pakko ajatella aktiivisesti niin, että nyt työ siirtyy sivuun ja menen nukkumaan, että on
uniaika ja ideointiaika erikseen, muuten ei tule mitään.
TV: Tuntuuko se sun mielestä taiteellisesti hedelmällisemmältä?
PP: Se tuntuu ihan ookoolta.
TV: (naurahtaa) Mut jos taide on ihan ookoota, niin
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- PITÄÄKÖ OLLA IHAN VITUN FUCKED UP?
- NO, MULLA ON ONNEKS TOI, MÄ OON FUCKED UP...
onkse turmiollista?
PP: Nii-in! Jos taitelija voi ihan ok, niin heti ajattelee
että taide kärsii. Ok on potentiaalinen uhka.
TV: Voiko hyvinvoivat ja onnelliset taitelijat, joilla ei
ole mitään traumaattista kulmaa, tehdä jotain todella kiinnostavaa? Tää mielikuva tulee heti. Pitääkö olla
ihan vitun fucked up?
PP: No, mulla on onneks toi, mä oon fucked up monella eri tavalla. Se on semmonen taiteen turvaverkko,
mistä mä voin ammentaa aina.
(nauravat)
PP: Et yksi mikä leipiintymistä aiheuttaa, on onnellisuus.
TS: Mulla taas ei oo mitään fucked up -historiaa. Mä
en tee töitä öisin, saatan piirtää rutiininomaisesti yhdeksästä viiteen. Se on vaan tapa tehdä. Ei se vaikuta
siihen taiteen laatuun.
TV: Ei niin. Se on vaan piintyny mielikuva.
PP: (Syrjäkarille) Mut oothan sä jollain lailla aika hullu. Mageella tavalla, coolilla tavalla.
TS: Niin, syntymähullu mä oon ollu aina! (nauraa) Mä
muistan nuorena unelmoineeni vaikeuksista, vaikka
sellaisista että mun joku kaveri ois kuollu ja se ois tosi
traagista. Mä oisin halunnu semmosia rajuja kokemuksia. Musta tuntu, että mä oon liian ehjästä, kiltistä ja
kunnollisesta perheestä.
TV: Musta tuntuu että tässä on joku murros tapahtumassa. Mun ikäluokkaa, koulukavereita ja tuttavia, jotka tekee taidetta kentällä, yhdistää sellainen tendenssi, että halutaan mennä kohti kestävämpää tapaa tehdä taidetta. Että vois olla onnellinen samalla kun tekee taidetta. Kärsivän taitelijan kuva tuntuu etäiseltä
ja vanhanaikaiselta. Esimerkiksi joku Vibes1, jotka teki esityksen yleisön hoitamisesta. Tai Sirpa Riuttalan2
hunaja-maito-meiningit Ylioppilasteatterissa. Musta
tuntuu että ton tyyppisiä esityksiä on nyt tosi paljon.
PP: Niin on.
TV: Ehkä ennen ei-leipääntynyt taiteilija oli se räjähtävä, tosi angstinen ja vaikee, joka sitä kautta löysi jotain
tosi syvällistä. Sillä tavalla se ylitti sen turvallisen ja leipääntyneen taiteilijan, joka teki vaan rutiinilla. Mutta
nyt yritetään ettiä siihen jotain uutta kulmaa. Että jos
sä voit hyvin ja pyrit lisäämään hyvää maailmaan sun
taiteella, se ei oo automaattisesti leipääntymistä.
PP: Niin, romanttisessa taitelijakuvassa leipiintyminen
liittyy jollain lailla siihen, että sulta väsähtää se kärki.
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1 Vibes on vuonna 2012 perustettu taiteilijakollektiivi ja
esityshanke.
2 Ohjaaja Sirpa Riuttala aloitti Ylioppilasteatterin taiteellisena
vastaavana vuonna 2013.

Se on niinku impotenssi... Nykyään semmosta ei enää
oo. Ei oo enää impotenssia. (nauraa) Koska... saa taas
olla isompia missioita. Nyt voi vaikka kymmenen vuotta tutkia sitä miten ihmisten kanssa voi olla esityksessä,
miten katsojaa voi koskettaa ja miten kaikilla ois hyvä olla. Se on tapa tai media, jossa voi kierrättää samoja kiinnostuksen kohteita, vähän niinkun Smedsillä ne
hedelmät.
Klo 23:05
TV: Meillä oli koulun devising-kurssilla puhetta siitä
miten hankalaa devising-menetelmien käyttö on laitosteatterissa, kun rankenteet on niin jäykät, lavasteiden
ja pukujen tuotanto vie niin paljon aikaa, ja ison laivan
kurssi on hidas kääntymään. Mutta samalla oli ihan
selvää, että kaikki oli aika innostuneita siitä devisingviikosta, oli näyttelijät ja kaikki suunnittelijat ja ohjaajat yhdessä tekemässä, lähettiin ihan nollasta, tutustuttiin toisiin ja toisten välineisiin, ja aika monet porukasta haluaa jatkaa sillä menetelmällä, tehdä proggiksia alusta lähtien enemmän yhdessä. Mutta laitosteatterimalli ei sitä salli, vai onko tässä joku muutos tapahtumassa? Musta tuntuu että sieltä puuttuu se yhteinen
leikki, mikä kuuluu olennaisesti proggisten tekemiseen.
Että voisko leikki läpäistä koko laitosteatterirakenteen?
PP: Ja koulutuksen rakenteen. Teidän vuosikurssi, Tuomas, ja teitä edeltävä kurssi, oli ekat joilla ylipäätään oli
mitään devisingia koulussa.
TV: Siitä on ollut puhetta, että klassikotkin ois tulevaisuudessa enemmän devising-pohjaisia, enemmän päällekirjoitustyyppisiäPP: Se estäis suunnittelijoiden leipiintymisen teatteriin.
TS: Se estäis meidän kaikkien leipääntymisen.
(tauko)
PP: Yksi aika vahva lääke leipiintymiseen on ilo. Kun
tulee vastaan semmonen tyyppi joka on vaan ihan vitun innoissaan proggiksesta, niin siihen on vaan tosi
helppo antautua, että totta, ei meillä oo mitään hätää!
Sillon ite lakkaa olemasta (hik) huolissaan – mikä on,
leipiintymisen esiasteTS: Ilo murtaa leipääntymisen.
PP: Se on myös oireellista. Iloa puuttuu nyt teatterista.
Nythän juostaan niin ilon perässäTS: Epätoivoisesti.
PP: Kaikki haluu tehdä töitä ilosten näyttelijöiden
kanssa.
TV: Se on haluttava piirre näyttelijässä.
TS: Tai kenessä tahansa työryhmän jäsenessä.
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Fiilis on, että on niin paljon väsymistä, kyllästymistä tai halua olla omaperäinen maailmassa jossa (hik) kaikki on kuitenki jo tehty, että ihmiset on
jo valmiiksi leipääntyneitä. Ja silloin kun joku on valmis olemaan leipääntymättä, yhtään (hik) mihinkään,
niinku sellasella Arvo Salon3 asenteella. Se oli valmis olemaan se koira minä hetkenä (hik) hyvänsä.

PP:

utop
iapu
lla

Klo 23:56

Hoh hoh, siis jos mä joutuisin yhtäkkiä tekemään
jonneki maakuntateatteriin jonkun myyvän musikaalin, joka ois vaikka savolaispohjanen... (naurua) Joo,
mä oisin Kuopion kaupunginteatterissaTV: Mä haluan nähdä sen proggiksen.
PP: Niin, niin! Sitä minäkin. Siit tulis ihan vitun mahtava, ei vähääkään leipääntynyt, ei
vähääkään! Vaikka pitäs jollain silmänkääntötempulla huijata ne katsojat paikalle – niin
silti se ois ihan vitun mahtava! Se ois niinku kunnolla savolaishomma! Niinku hetekat ja kaikki siellä narisemassa ja ohhoh, mitkä tilanteet, nyt syttyy kämppä ja oijoi, Keijo,
minnekä sinä olet menossaTS: Ja joku ajaa semmosella pappatunturimopolla. Eikö se kuulu semmoseen savolaismeininkiin, että joku
retee mamma lähtee hame päällä pappatunturimopolla?
PP: Kyllä kyllä! Mutta sitä mä just sanon, että ne materiaalit ei sanele sitä miten omaperäinen se juttu vois
taiteellisesti olla.
TV: (Peltolalle) Mulla on semmonen kutina, että sä uudistat
farssin. Sä pureudut farssin ytimeen ja räjäytät sen.
Toi savolaisfarssi kuulostaa ihan sun jutulta. Sun
pitäis tehä se.
PP: Nii-in!
PP:

Klo 01:00
PP: Te

ootte kumpiki vaan niinku kauneimpia ihmisiä. Mulle on todella suuri ilo, että mä oon saanu löytää teidät.
TS: Musta on ihana, mä oon kanssa niin ilonen!
TV: Joo.
PP: Että vaikea on kuvitella miten vois suostua
mitenkään leipiintymään missään!

e

3 Arvo Salo (19322011) on kirjailija, lehtimies ja poliitikko, jonka
näytelmistä tunnetuin on Lapualaisooppera.
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I
T
IRPLYYSISTÄ!
teksti • johannahammarberg
Kirjoittaja on taiteilija, jonka loppujen
lopuksi oli ihan helppoa kirjoittaa
tämä artikkeli ilman kirosanoja.

Puupenkki, plyysipenkki. Kova tai pehmeä – voi pojat,
epämukavaa on. Istut siinä sen puolitoista tuntia, tai
yli, vääntelehdit. Kun olet Suomessa ja suomalainen,
et tietenkään poistu. Esityksen katsominen on fyysinen
kokemus ja rankkaa ilman taukojumppaa. Tekijät eivät
tätä pääsääntöisesti kuitenkaan hoksaa. Tilannehan on
se mikä sen olla pitää: lavalla huhkitaan ja katsomossa
katsellaan sekä toivottavasti tykätään kovasti.
Muistuma muutaman vuoden takaa: Olen jossakin
ulkomailla festareilla. Toimin festivaalijohtajana ja katson esityksiä työkseni. Ammattikatsoja, that’s me.
No, menen esitykseen. Se on jokin kanadalainen
ryhmä, tunnettu ja laadukas, festarikamaa. Joskus nuorena olisin ollut tavattoman jännittynyt – näen varmasti jotain hyvää koska ryhmä on niin nimekäs – mutta
nyt vedän rutiinilla ja katson velvollisuudentunteesta.
Esiintyjät ovat jo lavalla, kaikki alasti paitsi lintunaamiot kasvoillaan. He tapailevat lintumaisia liikkeitä ja
minä istun paikoilleni.
No, esittäkääs nyt. Vieruskaverini, tunnetun lontoolaisen teatterifestivaalin perustaja, kääntyy puoleeni
juuri kun valot himmenevät ja kuiskaa: ”Ajattele kuinka monta sekuntia, minuuttia, tuntia, päivää, viikkoa
vuodesta me vietämme katsoen alastomia miehiä, jotka teeskentelevät olevansa lintuja?” Vitsi oli hyvin ajoitettu mutta en saa hysteeristä naurukohtausta vain siksi. Tajusin, että ihan oikeesti, mähän en saa tästä yhtään mitään, en ole saanut pitkään aikaan. Miksi mä
istun tässä, katson kun noilla on jokin prosessi meneil-

lään näyttämöllä? Haluan osallistua elämään, en istua
hämärissä seuraamassa sitä.
Teatteri on siitä harvinainen taidemuoto, että sen
nimi viittaa esillepanopaikkaan, ei tekemiseen. Huomaattehan eron: maalaustaidetta ei kutsuta galleriaksi
tai tanssia lavaksi. Musiikkikin on musiikkia eikä konserttisali. Täten teatterissa on lähtökohdiltaan jokin aivan erityinen suhde paikkaan. Miksi? Millainen paikka teatteri on?
Teatteri tai sen ydin paikkana muodostuu näyttämöstä ja katsomosta. Nämä ovat toistensa vastakohdat:
näyttämö on valaistu, katsomo himmenetään esityksen
alkamisen merkiksi; näyttämöllä esitetään, katsomossa
istutaan hiljaa; näyttämöllä tiedetään mitä seuraavaksi tapahtuu, katsomossa tietämisellä ei ole väliä; näyttämöltä annetaan, katsomossa vastaanotetaan. Musta
kohtaa valkoisen ja väliin piirtyy ramppi, pyhä reuna,
jota ei katsomon puolelta saa ylittää. Avantgarden perinteisiin toki kuuluu rampin ylitys mutta vain ja ainoastaan näyttämöltä käsin. Usein rampin pyhä raja rikotaan tyhmän katsojan herättelemisen merkeissä. Eli ensin laitetaan katsojat istumaan passiivisina paikoilleen
ja sitten ollaan tyytymättömiä kun ne muodostavat sellainen tyhmän lauman joka ei tee mitään (kuulostaa
muuten ihan peruskoululta – ja monella tapaahan teatteri ja koulu ovat samaa sorttia).
Pahoin pelkään, että teatterin arkkitehtuuri sekä
heijastelee että on osaltaan ollut synnyttämässä hierarkkista rakennetta, jonka viimeinen etappi on näkyvil-
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lä esitystilanteessa. Ylinnä on ohjaaja, joka saa vision.
Visio valuu näyttelijöille ja muulle työryhmälle harjoitusprosessin aikana. He jalostavat sen oman taiteellisen työskentelynsä kautta. Esityksissä visio räväytetään
näyttämölle, jotta se sieltä valuisi katsojille. Katsoja on
tässä mallissa se, joka ei luo, jonka ei kuulukaan tuoda
teokseen mitään omaa. Eli rautalangasta vääntäen: tässä rakenteessa katsoja on hierarkian pohjalla.
Kun tämän oivaltaa, alkaa ärsyttää. Kukapa haluaisi
olla alimmalla orrella? Uskon, että on ollut maailmanaikoja, jolloin kyseinen rakenne on ollut katsojallekin
ihan okei. Mutta tänä päivänä – hei kamoon. Maailmahan on täynnä superälykkäitä, koulutettuja, mukavia, matkustelleita, kielitaitoisia, keskustelevia, monilahjakkaita ihmisiä. Miksi esityksissä ei haluta kohdata heitä? Sinä tekijä, oletko tullut ajatelleeksi miten taiteesi näkymättömät rakenteet toisintavat maailmankäsitystä, jota kenties muuten et yksilönä allekirjoittaisi?
Miten haluat itse tulla kohdatuksi ihmisenä ja yksilönä, maailmankansalaisena, henkis-sielullisena kokonaisuutena, kun lähestyt toisten tekemää esitystä? Haluatko olla pelkkä vastaanottaja? Vai oletko jo jotain muuta, joka tapauksessa? Ja kun olet jo jotain muuta, miten
haluaisit sen esityksessä näkyvän?
On kuvaavaa, että kun Suomessa joskus harvoin rakennetaan uusia rakennuksia esittäville taiteille (esim.
tuleva Lappeenrannan kaupunginteatteri, Tanssin talo...) niin eiköhän vain niissäkin ole raudalla ja betonilla vahvistettuna se vanha hierarkkinen malli. Hitsi, seuraavan kerran kun näitä rakennusprojekteja aloitetaan niin jonkun pitää sanoa kovalla äänellä, että eivät tämän päivän ihmiset halua olla vain vastaanottajia.
Täytyy rakentaa muunkinlaisia esitystiloja kuin näitä

”HALUAN
OSALLISTUA
ELÄMÄÄN,
EN ISTUA
HÄMÄRISSÄ
SEURAAMASSA
SITÄ.”
perinteisiä. Edes niiden rinnalle, edes jonnekin. Ilman
että ne ovat b-tiloja, jokin käytävänpätkä jota voidaan
hyödyntää myös esityskäytössä.
Otetaan vielä esimerkiksi katuteatteri. Kun taiteilijat menevät kadulle esiintymään, se on minusta paljon kovempi juttu kuin se, että he tekevät vaikka kuinka laadukkaan esityksen mustaan laatikkoon, jota käyvät katsomassa vain alan ihmiset ja sukulaiset, jotka rakastavat heitä jo valmiiksi. Kadulla katsojat eivät piittaa rampista. He eivät suhtaudu esitykseen niin suurella kunniotuksella. Jos he eivät tykkää, he lähtevät pois.
He saattavat aloittaa kovaäänisen keskustelun kesken
esityksen tai tulla selittämään jotakin omituista esiintyjille esityksen jälkeen. He ovat läsnä, he ovat arvaamattomia kuin elämä itse – heitä ei ole kahlittu plyysiin. Kadulla esiinnyttäessä hierarkkiat heittävät häränpyllyä.
Voi, tästä haaveilen: olisipa tosi kova juttu jos joku
etabloitunut tekijä, tunnettu nimi, lähtisi turvalliselta
kotinäyttämöltään tai nykytaidepiireistään (molemmat
sijaitsevat Helsingissä) ja tekisi vaikka koko kotimaan
kattavan ABC-asemakiertueen. Alasti, lintunaamio
päässä, ABC-aseman parkkipaikoilla. Hitto mä mykistyisin kunnioituksesta. e

43

skakku
uuvutu

esitys #2/14

